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PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan    

Pelayanan yang luar biasa dari William Branham adalah 

jawaban Roh Kudus atas nubuatan-nubuatan Kitab Suci di 
Maleakhi 4:5,6, Lukas 17:30, dan Wahyu 10:7. Pelayanan 

yang mendunia ini sudah menjadi titik puncak dari banyak 
nubuatan Alkitab yang lainnya, dan sebuah kelanjutan dari 

pekerjaan Allah oleh Roh KudusNya di Akhir Zaman ini. 
Pelayanan ini tertulis di dalam Kitab Suci, untuk 

mempersiapkan orang-orang bagi Kedatangan Kristus yang 

Kedua. 

Kami berdoa kiranya Firman yang dibukukan ini akan 

menjadi tertulis di dalam hati anda sebagaimana anda 
membaca pesan ini dengan kesungguhan di dalam doa. 

Sementara setiap usaha sudah dilakukan untuk 

memberikan sebuah terjemahan yang akurat, arsip-arsip 
dalam bentuk audio yang berbahasa Inggris adalah 

representasi yang terbaik dari khotbah-khotbah yang 
disampaikan oleh Bro. Branham. 

Terdapat lebih dari 1.100 khotbah yang dikhotbahkan 
oleh William Branham dalam versi tulisan dan audio tersedia 

untuk diunduh secara gratis dan dibukukan ke dalam banyak 

bahasa di: 

www.messagehub.info 

Buku-buku ini boleh digandakan dan didistribusikan 

sepanjang itu digandakan secara utuh, tanpa dimodifikasi, 
dan didistribusikan secara gratis. 

 

 

 

 

 



Firman yang Diucapkan Firman yang Diucapkan Firman yang Diucapkan Firman yang Diucapkan 

Adalah Benih yang Asli #1Adalah Benih yang Asli #1Adalah Benih yang Asli #1Adalah Benih yang Asli #1    
1
 Terima kasih, Saudara Neville. Apakah anda akan mengadakan 
pelayanan pembaptisan di sela-sela waktu ini? [Saudara Neville berkata, 

“Segera sesudah anda selesai.”—Ed.] Sesudah saya selesai. Benar? Uh-
huh. 

2
 Selamat pagi, sahabat-sahabat. Senang sekali berada di sini! Dan, pagi 

ini kita memulainya sedikit lebih awal. Dan selalu saya meminta maaf, 
karena melihat bahwa tempat duduk tidak mencukupi untuk orang-orang 

bisa duduk, dan saya tahu bahwa berat bagi anda untuk berdiri. Dan saya 
sudah memberitahukan pagi ini bahwa ini akan merupakan saat di mana 

saya menginginkan waktu yang banyak. Dan saya rasa itu akan merupakan 

suatu hal yang baik, sementara kebaktian berlangsung, kalau ada seorang 
yang mau duduk, yang lainnya berdiri, dan sedikit saling mengistirahatkan 

satu sama lain, dan jika anda mau keluar dan berjalan-jalan sebentar, 
ingat, karena merupakan sebuah kebaktian yang lama maka hal itu tidak 

menjadi masalah sama sekali. Lantas kita bisa saling bertukar tempat. Dan 

sekarang, mereka . . . 

3
 Kita tahu mereka saat ini sedang dalam perencanaan membangun 

Tabernakel ini supaya gereja menjadi lebih besar dan luas sehingga dapat 
memiliki ruang duduk yang memadai. Dan saya rasa gereja ini hanya akan 

menampung tempat duduk sekitar 250, 300 orang, padahal kemungkinan 

ada 100 orang lagi yang ada di sini pada saat ini. Jadi itu akan . . . saya 
masuk dan melihat orang-orang yang mengendarai mobil mondar-mandir—

tidak dapat mendapatkan tempat untuk parkir, dan—dan tentunya ketika 
mereka sampai di depan pintu dan melihat bahwa ruangan sudah penuh 

sesak dan tembok-tembok sudah tidak ada yang kosong, dan seterusnya, 
dengan orang-orang yang juga sudah memenuhi podium dan seterusnya, 

maka mereka—mereka pergi. Padahal kita ingin supaya setiap orang 

mendengarkan pesan Tuhan sebagaimana kita mencoba untuk 
menyampaikannya. 

4
 Saya ingin mengumumkan hal itu, segera, saya akan berusaha untuk 
berbicara sampai pukul 12, dan kemudian sesudah . . . Dan saya akan 

membubarkan pada pukul 12. Dan itu akan memberikan waktu bagi setiap 

orang untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Selama waktu itu maka 
pelayan/minister di sini, gembala, Saudara Neville, akan mengadakan 

pelayanan pembaptisan, selama waktu tersebut. Dan—dan anda yang 
keluar dan membeli sesuatu untuk dimakan, kita akan kembali lagi, dan 
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saya akan berusaha untuk berada di mimbar tepat pukul 2, dan kemudian 

terus sampai sore ini. 
5
 Dan saya sudah banyak berdoa selama seminggu ini, dan saya—saya 

bahkan tidak akan bisa menyelesaikan jika saya tidak memotong kira-kira, 
mungkin seperempatnya, atau mungkin sepertiganya, dari apa yang ingin 

saya sampaikan, kepada orang-orang. Nah, jadi kami berterima kasih atas 
kerjasama anda yang baik dengan datang ke pertemuan-pertemuan dan—

dan apa yang sudah anda lakukan kepada kami dan menolong kami dan 

berdoa untuk kami. 
6
 Dan saya mendapat keistimewaan beberapa saat yang lalu di mana 
saya berbincang-bincang dengan seorang pria dan wanita yang sudah tua 

yaitu, kita mengenal mereka yang adalah Saudara dan Saudari Kidd yang 
sudah begitu setia selama bertahun-tahun. Dan mereka mampir beberapa 

saat yang lalu. Saya suruh mereka untuk datang; saya ingin bertemu 

dengan mereka untuk beberapa menit; dan sungguh suatu keistimewaan 
berbincang-bincang dengan orang-orang tua itu yang sudah memberitakan 

Injil sejak saya masih bayi. Dan Injil tua yang mulia ini senantiasa semakin 
membaik sebagaimana kita sudah dekat ke penghujung jalan itu. 
7
 Dan, sekarang, ada beberapa helai kain doa di sini dan saya ingin 

berdoa atasnya sebentar. Dan sekarang, mari kita tundukkan kepala kita 

sebentar untuk berdoa. 
8
 Bapa kami yang di surga, Engkau berkata di dalam FirmanMu: “Apabila 
Aku diangkat dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang 

kepadaKu.” Yohanes 12:32 Dan, itulah tujuan hidup kami, yaitu untuk diangkat 

di hadapan sebuah angkatan dari orang-orang yang sedang sekarat, 
bahwa Yesus Kristus tetap Anak Allah, Juruselamat dunia. Dan saya 

sungguh bergembira demi mengetahui bahwa saya hidup di mana terdapat 
orang-orang yang percaya pada hal itu, dan bersama dengan ribuan orang 

yang sudah menerima Dia sebagai Juruselamat mereka. 
9
 Dan mengetahui bahwa sesudah kehidupan ini berakhir, akan ada 

suatu kehidupan di sisi lain yang akan begitu mulia, di mana jerih lelah ini 
dan beberapa jam di mana kami sedang melewati naungan-naungan ini 

dan bayang-bayang kehidupan di sini di tanah pengujian ini, bahwa kami 
sungguh masuk ke dalam orbit saat ini, menantikan penghitungan mundur 

itu, sebab akan segera tiba sebuah waktu ketika waktunya Allah digenapi. 
Lengan yang besar itu, yang sudah menopang waktu begitu lama, pada 

akhirnya akan dibiarkan lepas, dan gerejaNya akan pergi dari bumi ini ke 

angkasa nun jauh di sana ke suatu negeri di mana tidak akan ada lagi sakit 
penyakit, kesedihan, umur tua, kematian. Itulah sebabnya kami 

dikumpulkan pada hari ini, Tuhan, adalah untuk mengungkapkan perasaan 
kami tentang hal-hal ini. 
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10
 Kami sangat senang demi mengetahui bahwa hal ini bukan sekedar 

membawa orang-orang berkumpul untuk sesuatu yang sia-sia; bahwa ini 

sudah terbukti merupakan kenyataan yang paling besar yang dunia pernah 
tahu, bahwa Anak Allah tidak mati, yang telah membuat janji-janji, tetapi 

yang hidup di antara kami untuk selama-lamanya. Dan kami sungguh 
berbahagia pada pagi ini, Tuhan, di atas segalanya, meskipun kami 

memiliki dunia ini dan dapat menjadi muda selama ratusan tahun untuk 
menikmatinya, tetapi itu hanya sesaat saja jika dibandingkan dengan 

waktu yang disimpan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kami mencoba 

untuk mengarahkan saudara dan saudari kami bagi waktu yang besar ini 
yang sedang mendekati kami. Dan ketika kami melihat waktu itu datang, 

Tuhan, hati kami berkobar-kobar. Kami ingin bersiap sedia. 
11
 Dan satu demi satu kami turun ke jalan setapak itu. Kami baru saja 

selesai menguburkan salah seorang dari antara kami. Saudari kami Bell, 

pergi dengan cepat (sesuai dengan permintaannya), begitu cepat sehingga 
kami tidak dapat menemuinya untuk berdoa bersama dengannya, tetapi itu 

adalah permintaan dia untuk pergi—untuk melihat betapa baiknya Engkau 
yang akan menyediakan semua hal yang kami inginkan di dalam hati kami. 

Engkau tidak membiarkan satu pun dari padanya. Engkau telah 
menjanjikannya. 
12
 Sekarang, kami berdoa kiranya Engkau berkenan membawa hati kami 

untuk mengerti Engkau pada hari ini—mereka yang tidak mengerti Engkau. 
Membawa orang-orang berdosa untuk bertobat; membawa orang-orang 

yang sakit kepada pengetahuan tentang kesembuhan Allah. Oh Tuhan, 
berkatilah orang-orang kudusMu dan ikatlah hati mereka menjadi satu. Dan 

sebagaimana kaset-kaset ini menyebar ke kota-kota dan gereja-gereja 

sampai ke seluruh bangsa di dunia, kiranya saudara-saudara para 
pelayan/minister yang mungkin dulunya salah mengerti maka sekarang 

mengerti, bahwa gerejaMu akan dipersiapkan. 
13
 Dan sekarang, Oh Tuhan, Engkau yang memisahkan saya dari ibu 

saya, Engkau yang telah memberi saya makan di sepanjang hari-hari 

kehidupan saya dan sudah membawa saya ke zaman ini, oleh kasih 
karuniaMu, rasanya itu adalah kehendakMu bahwa saya harus menjelaskan 

kepada orang-orang kenapa saya sudah bertindak dan melakukan dengan 
cara yang sudah saya lakukan; kiranya itu disampaikan dengan suatu cara 

tertentu sehingga orang-orang akan mendapatkan pengertian yang lebih 
baik, Tuhan, mengenai keanehan, hamba-hambaMu. Kabulkanlah hal-hal 

ini, Bapa, Nas-nas ini dan teks dan kata-kata yang sudah kami tulis di sini 

selama seminggu ini, berdoa dan belajar. Kiranya semuanya itu jatuh ke 
tanah yang baik di mana saja mereka mendengarkan, sebidang tanah yang 

dapat menyimpannya dan memberinya makan, dan selanjutnya segala 
pujian akan diberikan kepadaMu, sebab kami memintanya di dalam Nama 
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Yesus. Amin. 

14
 Bagi orang-orang di luar yang ada di dalam mobil yang tidak dapat 

masuk ke dalam, saya memberikan sebuah perantara kecil di sini pada saat 

ini, nyalakanlah radio anda pada frekwensi 1150—1150 dan anda akan 

mendapatkan pesan ini langsung di radio di dalam mobil anda. Sekarang, 
apakah ini sambungan di sini? Itu menyala bukan, untuk rekaman itu? 

15
 Sekarang, bagi semua sahabat-sahabat saya yang ada di sini dan di 

mana saja kaset-kaset ini akan tersebar, saya merasa bahwa saya 

memberikannya kepada orang-orang bagi sebuah penjelasan mengenai 
banyak hal yang sudah saya katakan dan lakukan. Seringkali orang-orang 

datang kepada saya dan berkata, “Gembala kami berkata, ‘Kenapa anda 

mau melakukan hal itu, Saudara Branham?’ Kenapa anda berkata begini? 
Dan apakah yang membuat anda melakukannya dengan cara demikian?” 

Sekarang, dengan segenap hati saya, segala sesuatu yang sudah saya 
lakukan, saya melakukannya dengan maksud yang terbaik yang saya tahu 

bagaimana. Dan segala sesuatu yang sudah saya katakan, saya 

mengatakannya dari hati saya. Dan saya sudah melakukannya untuk suatu 
maksud; dan saya akan coba pada pagi ini dengan pertolongan Tuhan 

untuk menjelaskan dari Alkitab maksud tersebut dan kenapa saya sudah 
melakukannya. 

16
 Dan sekarang, barangkali ada, dalam kumpulan orang yang sebesar 

ini, barangkali ada banyak pelayan/minister yang duduk di sini, dan banyak 

yang akan mendengarkan ini, dan saya berharap kita punya waktu yang 

cukup sehingga saya—untuk menguraikan semua yang sudah saya pikirkan 
dan secara Alkitabiah—memberikan Nas-nasnya juga, tepatnya, kepada 

orang-orang. Tetapi bagi saudara-saudaraku: bahkan meskipun anda 
mungkin tidak setuju dengan saya . . . Sekarang, saya sedang berbicara 

kepada keduanya baik yang hadir di sini dan bagi kaset-kaset ini—anda 
mungkin tidak setuju dalam banyak hal dengan saya karena pendirian saya 

terhadap apa yang saya pikir adalah benar. Dan anda berhak untuk tidak 

setuju dengan saya ketika anda melihatnya berbeda; tetapi saya berharap 
bahwa saya, oleh pertolongan Allah pada pagi ini, saya akan sanggup 

untuk menunjukkan kepada anda alasan kenapa saya sudah berpegang 
pada pendirian ini. 

17
 Dan saya tidak pernah . . . sudah seringkali saya memarahi gereja-

gereja, denominasi-denominasi, mengenai pakaian para wanita, kelakuan 

para prianya. Saya rasa tentang hal itu saya sudah sepenuhnya didukung 

oleh Alkitab. Dan tidak pernah sekalipun, Allah tahu hati saya bahwa saya 
tidak pernah mempunyai suatu perasaan jelek terhadap siapa pun. Tidak 

soal apakah mereka tidak setuju dengan saya sejauh timur ke barat, saya 
tetap mengasihi mereka. Dan sepanjang saya memiliki Roh Allah di dalam 
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diri saya maka saya akan selalu mengasihi gerejaNya—umatNya. Tidak soal 

apa yang mereka perbuat, atau bagaimana mereka memperlakukan saya, 

hal itu tidak akan ada hubungannya. Saya tetap mengasihi mereka. 
18
 Suatu kali saya teringat dengan seorang manusia yang bernama Musa. 

Orang-orang itu terus-menerus (kami akan menyebutnya di dalam 

pengungkapan dengan gaya orang daerah selatan) menyakiti hatinya—

terus saja menyakiti hatinya di sepanjang perjalanan itu. Mazmur 106:33 
Semuanya bersungut-sungut, mengeluh dan sebagainya. Tetapi Musa, 

ketika sampai kepada pertikaian itu, ketika Allah berkata, “Pisahkanlah 
dirimu dari antara mereka, sebab Aku akan membawamu dan memulai 

sebuah bangsa,” Bilangan 16:21 Musa menempatkan dirinya ke jalur murka 

Allah, berkata, “Ambillah aku, dan jangan orang-orang ini,” meskipun dia 
sudah menyebut mereka pemberontak (pemberontakan terhadap Allah dan 

terhadap dirinya), dia sangat mengasihi mereka sampai dia berkata, 
“Ambillah aku dan selamatkanlah mereka.” Itu adalah Kristus yang ada di 

dalam diri Musa. 
19
 Dan jika seseorang, tidak peduli berapa banyak orang yang tidak 

setuju kepada dirinya, jika dia tidak memiliki perasaan seperti itu maka 
saya percaya ada kekurangan akan Kristus—jika itu berasal dari hatinya, 

bukan dari bibirnya, jika dia tidak merasa begitu terhadap hal kemanusiaan 

. . . 
20
 Saya merasa heran pada suatu ketika (bukan untuk humor), tetapi ada 

sebuah pertemuan di Chicago, dan seorang pria kulit berwarna duduk di 
sana, dan dia terus saja berkata, “Saya ingin bertemu Doktor Branham.” 

Dia memakai sebuah topi besar dan salib yang besar, yang panjang dan 
lebarnya sekitar 8 atau 10 inci, menyilang di dadanya, dan jubah dan 

berdandan sangat aneh dengan memakai cincin dan tasbih yang lucu dan 

sebagainya. Dan saya katakan kepada Saudara Baxter, yang adalah teman 
saya, beritahu dia, “Bawa orang itu ke ruangan; saya—saya akan—saya 

akan menemuinya.” 
21
 Dan dia duduk di dekat saya dan dia berkata, “Bolehkah saya 

memanggilmu sebagai ‘Bapa,’ atau sebagai ‘Penginjil,’ atau sebagai 
‘Penatua,’ atau apa yang anda ingini dari saya untuk memanggilmu?” 
22
 Saya katakan, “Jika anda mengasihi saya, panggil saya saudara.” Dan 

dia, dengan rasa hormat, melakukannya. 
23
 Dan memberitahukan gelarnya kepada saya, yakni, oh, saya akan 

menghabiskan beberapa baris untuk menuliskannya di kertas, gelar-gelar 

dari nama gereja, dan gelarnya di gereja. 

Tetapi dia mengatakan satu hal yang selalu saya ingat. Dia berkata, 

“Saya tertarik dalam hal ini, Saudara Branham.” Saya adalah . . . 
memberitahu saya apa yang menarik bagi dia di dalam gerejanya dan hal-
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hal ini. Dia berkata, “Saya tertarik dengan satu ras,” dia berkata, “yaitu 

umat manusia.” 
24
 Saya katakan, “Kalau begitu kita akan bersalaman.” Umat manusia 

kepada setiap orang, bagi setiap perbuatan, bagi setiap warna kulit, dan 

bagi setiap orang di mana Kristus telah mati untuk mereka, itulah 

ketertarikan saya pada pagi ini. Dan saya sudah berusaha untuk selalu 
membuat itu menjadi ketertarikan saya—ketertarikan. 
25
 Sekarang, saya mau membacakan dan—dan kemudian hanya . . . saya 

tidak bermaksud untuk berkhotbah, karena mungkin sedikitnya—apa yang 
sudah saya dapatkan di sini untuk disampaikan, kemungkinan akan makan 

waktu 4 atau 5 jam; jadi sesudah kira-kira dua jam maka kita akan bubar 
dan makan, kemudian kembali lagi pada pukul 2, kira-kira . . . Saya berada 

di sini sebelum pukul 2 karena saya ingin memulainya tepat pukul 2. 

Berada di sini kira-kira pukul setengah dua jika anda bisa. Maka kita akan 
selesai tepat waktu pada malam ini. 
26
 Saya masih harus berangkat pada sore ini ke Tifton, Georgia, di mana 

saya akan mengadakan kebaktian besok malam—di sebuah auditorium 
sekolah SMU di sana—hanya sebuah pelayanan khotbah. Dan kemudian 

dari sana, saya tidak tahu: terserah ke mana saja Dia memimpin setelah 
dari sana. Banyak tempat . . . Saudara Arganbright dan mereka sudah 

menghubungi dari luar negeri untuk segera memulai di sana, semua di 
daerah barat, ke Kanada, seluruh dunia. Tetapi saya akan . . . anda akan 

mengetahui . . . percaya . . . Saya percaya anda akan mengetahui dengan 

lebih baik lagi sesudah saya menyelesaikan, jika Tuhan mau menolong 
saya untuk memberikannya kepada anda dengan cara yang sudah 

diberikan kepada saya; maka sesudah kebaktian ini, anda akan mengerti, 
saya berharap. 
27
 Dan kemudian, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang anda tidak 

mengerti, saya meminta anda untuk membawa buku-buku anda, dan—dan 
kemudian anda yang memiliki pemutar kaset, bisa mendapatkan kaset-

kaset tersebut, dan taruhlah itu di rumah anda, dan duduklah dengan hati 

terbuka—dengan hati terbuka. Menyiapkannya dan katakan, “Tuhan, saya 
sudah santai sekarang; saya akan mendengarkan”; dan kemudian ketika 

anda menangkap sesuatu, matikan pemutar kaset itu dan lihat ke Kitab 
Suci. 
28
 Dan Alkitab berkata, Yesus berkata, “Merekalah yang bersaksi tentang 

Aku.” Yohanes 5:39 Paham? Dan coba lihat melalui Alkitab dan lihatlah apakah 
itu benar. Sekarang, saya ingin membuka . . . 
29
 [Seseorang berbicara kepada Saudara Branham—Ed.] Maaf. Tepat di 

sini. Dia sedang menunjukkan kepada saya mikropon-mikropon yang 
berbeda untuk dipakai. Terdapat sekumpulan mikropon di sini pada pagi 



William Marrion Branham                                                                                                              7 

ini, dan saya tidak tahu yang mana yang nyala. 
30
 Sekarang, mari kita menuju ke Alkitab  . . . Saya akan mulai di 

Kejadian, dan saya mengakhirinya pada malam nanti di Wahyu. Saya 
percaya Firman. Kejadian, mulai dengan pasal 1, saya ingin membaca 

sebagian dari Firman ini. Dan sekarang, jika seseorang hendak menyuruh 

seseorang untuk mengambilkan . . . ambillah pensil-pensil anda dan kertas-
kertas dan sebagainya, karena saya sudah mempunyai banyak Nas di sini. 

Saya ingin tetap selalu membaca pada Nas-nas ini. 

Pada mulanya Allah menciptakan langit dan . . . bumi. 
Dan bumi masih kosong dan tak berbentuk, gelap 

gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-
layang di atas permukaan air. 

Berfirmanlah Allah: “Jadilah terang,” lalu terang itu 
jadi. 

Dan Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu 
memisahkan terang itu dari gelap. 

Dan Allah menamakan terang itu Siang, dan gelap itu 
Malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari 
pertama. 

Berfirmanlah Allah, “Jadilah cakrawala di tengah 
segala air untuk memisahkan air yang ada di bawah 
cakrawala itu dari air yang ada di atasnya,” dan jadilah 
demikian. 

Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah 
petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. 

Berfirmanlah Allah: “Hendaklah segala air yang di 
bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga 
kelihatan yang kering.” Dan jadilah demikian. 

Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan 
kumpulan air itu dinamaiNya laut. Allah melihat bahwa 
semuanya itu baik. 

Berfirmanlah Allah: “Hendaklah tanah menumbuhkan 
rumput, dan tumbuh-tumbuhan menghasilkan benih yang 
sesuai dengan jenisnya   . . . dan benih, dan segala jenis 
pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang sesuai 
dengan jenisnya, supaya benih ada di dalamnya, di atas 
bumi ini.” Dan jadilah demikian. 

Dan hendaklah bumi menghasilkan rumput, dan 
tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon dengan buah-buahan 
yang berbiji menurut jenisnya dan Allah melihat semuanya 
itu baik. 

Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. 
31
 Sekarang, saya ingin memulai pagi ini dengan teks saya yang berjudul: 
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“Firman yang Diucapkan Adalah Benih yang Asli.” Nah, itulah yang 

saya harapkan untuk menempatkan teks ini pada—“Firman yang Diucapkan 

Adalah Benih yang Asli.” Sekarang, jika anda mau memperhatikan, Allah 
berfirman, “Hendaklah tumbuh-tumbuhan menghasilkan benihnya menurut 

jenisnya.” Apa pun itu, ia pasti menghasilkan sesuai dengan jenisnya. 

32
 Sekarang, Firman Allah ini Kekal. Allah, tidak terbatas, tidak bisa 

mengucapkan satu hal dan nanti mengubahnya menjadi sesuatu yang lain, 

untuk suatu keputusan yang lebih baik, karena setiap keputusan Allah 

adalah sempurna. Dia tidak dapat . . . Sekali FirmanNya diucapkan, Itu 
tidak pernah bisa mati. Itu hidup terus, terus, terus, dan tidak pernah bisa 

mati, karena Itu adalah Allah. FirmanNya tidak dapat mati begitu juga Dia 
tidak dapat mati. Itulah alasannya kita membaca di I Yohanes . . . atau 

Injil Yohanes, pasal 1, bahwa “Pada mulanya adalah Firman, dan Firman 
bersama-sama dengan Allah, dan Firman adalah Allah. Dan Firman itu 

menjadi daging.” Yohanes 1:1,14 Firman yang sama yang diucapkan pada 

mulanya dengan maksud kekekalanNya datang dan dijadikan daging dan 
tinggal di antara kita: Firman Allah! 

33
 Beberapa tahun yang lalu saya mendengar bahwa seorang wanita 

(Nah, mungkin hal ini tidak asli.) menjilatkan lidahnya ke radium, 
sedangkan campuran itu dikenakan pada lempengan permukaan jam 

dinding dan jam tangan; itu membunuh wanita tersebut. Dan bertahun-

tahun kemudian, menyimpan tengkoraknya untuk semacam otopsi, mereka 
mengatakan bahwa anda bisa memakai alat-alat, entah apa yang mereka 

gunakan, dan memukulkan ke tulang tengkorak itu, dan dengan suatu 
bunyi yang bergemuruh anda masih bisa mendengar radium itu berjalan, di 

kerangkanya sesudah dia mati selama bertahun-tahun. Radium tersebut 
berjalan terus. 

34
 Firman Allah berjalan terus-menerus. Saya katakan tadi bahwa jika kita 

bisa memperoleh sebuah alat yang dapat menangkapnya, bahwa suara 

manusia, suara saya yang saya ucapkan pada hari ini, maka 10 ribu tahun 
sejak dari sekarang masih bisa ditangkap di udara. Hal itu seperti kalau 

menjatuhkan sebutir kerikil ke tengah-tengah sebuah kolam. Dan 
gelombang-gelombang yang sangat kecil muncul sampai tidak terlihat oleh 

mata lagi, masih terus berjalan sampai ke tepian kolam. Dan gelombang 

suara kita secara terus-menerus berjalan mengitari dunia; oleh karena itu, 
maka suara kita, apa yang kita ucapkan akan menjadi hakim kita. 

Kesaksian kita akan bangkit menentang kita. Suara kita sendiri akan 
menggema di telinga kita sendiri pada saat penghakiman di pengadilan 

Allah ketika alatNya yang besar itu menangkap setiap suara yang sudah 
diucapkan—setiap kata yang sudah diperdengarkan. 

35
 Dan sekarang, hanya ada satu cara untuk menghentikan suara yang 
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salah itu; yaitu bertobat. Hanya Allah saja yang bisa menghentikannya. 

Jika tidak dihentikan, itu berjalan terus dan berjumpa dengan anda di alam 

kekekalan. Oleh karena itu, Allah sempurna dan SuaraNya kekal, SuaraNya 
pasti akan mengejarnya. Oleh karena itu, Dia harus sempurna di dalam 

setiap keputusanNya. Sebab sekali Dia mengatakan sesuatu, itu harus 
sepenuhnya pergi dan kembali ke penghakiman. 

36
 Sekarang, jika anda akan benar-benar mengerti, atau berusaha untuk 

mengerti, anda akan mengerti kenapa saya sudah selalu berpihak kepada 

Firman Allah, yang saya miliki; karena, semua hal yang lain harus binasa. 
Allah adalah kekal, dan FirmanNya kekal. Nah, ketika anda mempelajari, 

dan saya akan berusaha semampu saya untuk berbicara panjang lebar 
sehingga anda—anda akan memahami perkataan-perkataan tersebut; dan 

saya melakukan hal itu demi kaset-kaset juga, bahwa anda harus tahu 
bahwa Alkitab ini adalah Firman Allah. 

37
 Sekarang, kita tahu bahwa kita akan sampai pada sebuah 

penghakiman, bahwa Suara Allah pasti akan mengejar kita nantinya, 

karena Itu diberikan kepada setiap makhluk untuk didengar. Para 
pelayan/minister bertanggung jawab menyampaikanNya, dan jika Suara 

Allah ini harus mengejar setiap orang, maka kita sudah . . . Anda harus 

mendengarnya entah di sini atau sebaliknya pada saat Penghakiman itu. 

38
 Jadi jika gereja mempunyai Suara Allah, maka anda harus 

mendengarkan suara gereja seperti orang-orang kita dari Katholik Roma 

katakan kepada kita. Dan ketika mereka, di dalam diri mereka sendiri, 
begitu dibingungkan dengan ajaran mereka yang berbeda-beda (Roma, 

Yunani, dan jenis-jenis yang lain), maka tidak ada satu tempat pun untuk 

kita dapat memiliki iman karena mau mendengarkan gereja yang mana? 
Apakah gereja Roma yang benar, atau apakah gereja Yunani yang benar, 

ataukah beberapa gereja yang lain yang benar? Apakah gereja Luther yang 
benar? Apakah Baptis yang benar? Apakah Methodis yang benar? Apakah 

Presbyterian yang benar? Atau siapakah yang benar sedangkan begitu 
banyak perbedaan di dalam diri mereka? Bedanya sejauh timur ke barat, 

antara satu dengan yang lainnya. 

39
 Tetapi menurut pendapat saya Suara Allah adalah Hakim. Demikianlah 

Suara Allah, dan jika itu begitu sempurna, maka itu harus berasal dari 
sumber yang sempurna pula. 

40
 Dan jika orang-orang membawakannya dengan satu cara dan dengan 

cara yang lain dengan denominasi-denominasi mereka yang berbeda-beda, 

maka ada—tidak ada jalan untuk dapat menempatkan iman dengan pasti 
pada apa yang mereka katakan. Saya harap itu jelas. Paham? Karena, dan 

jika yang satu mengatakan inilah jalannya . . . Yang satu mengatakan 
bahwa anda harus bergabung dengan gereja ini: “Hanya gereja ini yang 
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memiliki keselamatan.” Itu adalah versi Katholik. Lutheran datang dan 

berkata bahwa merekalah jalan itu. Datanglah gereja Methodis dengan 

sesuatu yang lain, Baptis datang dengan sesuatu yang lain lagi, 
Karismatik/Pentakosta dengan yang lain lagi; dan di situ nampak seperti 

sebuah kumpulan yang kacau-balau. 
41
 Lantas kalau anda memberikan Firman yang tertulis ini kepada 

saudara-saudara kita itu, maka banyak dari mereka yang berkata, “Yah, 
masa-masa yang itu bukan untuk saat ini.” Yang lain berkata, “Itu hanya 

sejarah.” Yang lainnya berkata, “Itu adalah sebuah kitab puisi.” Yang lain 
lagi berkata, “Gereja berhak untuk mengubahnya.” Lantas ke manakah kita 

harus berdiri? Di manakah ada sebuah tempat perhentian bagi iman? 
42
 Ketika, Allah, adalah kekal . . . Saya percaya jika kita akan dihakimi, 

dan sudah selalu, bahwa jika kita akan dihakimi oleh apa pun, itu akan 

dihakimi oleh Firman Allah yang sudah memberikan penugasan itu. 
43
 Jadi, jika kita akan dihakimi oleh Firman, maka Allah sudah menjadi 

seorang Allah yang tidak adil, dengan menaruh suatu kebingungan yang 
seperti itu di bumi, dan pikiran manusia yang miskin ini begitu 

dibingungkan, ia tidak tahu apa yang harus diperbuat; dan seorang akan 
bergabung dengan yang ini dan kemudian bergabung dengan yang itu. 

Orang yang malang itu mencoba untuk berpikir bahwa dia akan mencoba 
untuk menemukan sebuah tempat yang benar, dia akan mendengarkan 

denominasi ini, kemudian dia akan mendengarkan denominasi yang 

lainnya, dan yang ini nampaknya lebih baik dari pada yang itu; dia akan 
pergi dan selanjutnya, dia kembali lagi ke yang pertama tadi. Dia benar-

benar tidak tahu apa yang harus diperbuat 
44
  Tetapi jika Allah akan menghakimi dunia ini dengan sesuatu, maka itu 

akan dilakukan dengan FirmanNya. Saya percaya itu. Roma 2:16 
45
 Dan sekarang, saudara-saudaraku—sekarang ketika saya mengatakan 

hal itu, saya tidak maksudkan itu hanya bagi kelompok kecil yang ada di 
sini pada pagi ini, tetapi saya maksudkan juga bagi kaset-kaset ini yang 

akan dikirim ke seluruh dunia—saya berharap anda mau bersabar dengan 

saya sejenak dan merenungkan hal itu, bahwa harus ada suatu tempat 
bagi sebuah Penghakiman. 
46
 Kemudian beberapa orang dari mereka berkata, “Versi King James, 

atau versi yang lainnya. Dan sekarang ini mereka sedang membuat sebuah 

Versi Standar, atau yang seperti itu. 
47
 Saya percaya jika Allah merupakan Allah yang berdaulat, sebagaimana 

Dia, Seorang yang Kekal, Dia harus melihat itu; itu terserah Dia. Jika saya 
ingin pergi ke surga, ke tempatNya, itu terserah Dia, untuk menyediakan 

sebuah tempat bagi saya di mana saya akan tahu apa yang akan saya 
lakukan—di suatu tempat di mana anda dapat meletakkan tangan anda 
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dan berkata, “Inilah dia.” Anda setuju hal itu? Harus ada . . . Itu terserah 

Dia. 
48
 Dia akan menjadi tidak adil . . . Jika saya katakan, “Tuhan, aku 

seorang Lutheran,” dan orang yang lain berkata, “Yah, aku seorang 

Katholik,” nah, ada dua orang yang saling memprotes. Sekarang, apa yang 
akan dilakukan oleh orang yang malang itu? Atau bagaimana jika memang 

gereja Katholik yang benar? Maka semua orang Lutheran binasa. 
Bagaimana jika Lutheran yang benar? Maka semua pengikut Katholik 

binasa. 
49
 Lihat, anda harus memiliki suatu tempat sehingga iman dapat 

memperoleh tempat perhentiannya. Dan bagi saya—saya tidak tahu 

bagaimana anda merasakan itu, tetapi bagi saya Alkitab adalah mutlak 
Firman Allah. Dan saya percaya bahwa Allah sudah mengawasi FirmanNya 

sehingga tidak ada satu tanda baca pun yang keluar dari tempatnya. 
50
 Dulu putri saya, Rebekah, pernah berkata, “Ayah, kami membuktikan 

di sekolah bahwa—bahwa umur bumi ini sudah berjuta-juta tahun 

lamanya; lantas tidakkah itu bertentangan dengan Alkitab?” 

“Tidak, tuan,” saya berkata, “Tidak.” 
51
 “Baiklah,” katanya, “jika—pelajaran yang lain mengenai batu-batuan 

dan formasi-formasi dan stalaktit dan stalakmit dan yang lainnya 
membuktikan bahwa itu menetes berjuta-juta tahun lamanya, sedangkan 

Allah berkata bahwa Dia menjadikan langit dan bumi dalam waktu 24 jam, 
bukankah hal itu berarti menyanggah, membantah Alkitab?” 

Saya katakan, “Tidak.” 
52
 Jika anda mau memperhatikan apa yang Allah katakan kepada Musa 

tentang Alkitab, Dia berkata, “Pada mulanya Allah menciptakan langit dan 

bumi (tanda titik).” Kejadian 1:1 Berapa lama itu diperlukan, itu sama sekali 
bukan urusan kita. Kemudian Dia meneruskan dan mulai mengemukakan 

masaNya untuk menaruh benih di bumi. Tetapi pada mulanya, mungkin 

sudah berlangsung selama beratus-ratus dan berjuta-juta dan bermiliaran 
tahun lamanya, beribu-ribu tahun lamanya, tetapi Allah menciptakan langit 

dan bumi, tanda titik. Itu sudah menjawabnya. Itu adalah yang pertama. 
Paham? Dia tidak membuat kesalahan. 
53
 Paulus, pengkhotbah besar itu berkata . . . menyuruh Timotius untuk 

“Usahakanlah untuk membuktikan dirimu, untuk berterus terang 

memberitakan Firman Allah.” II Timotius 2:15 Pelajari Itu, dengan hati terbuka, 

dan itulah yang saya coba untuk saya lakukan. 
54
 Sekarang, dengan iman saya yang seperti itu di dalam Firman, maka 

saya tidak dapat mengambil suatu penafsiran pribadi, sebab Alkitab 
menyatakan bahwa Alkitab bukanlah didasarkan atas penafsiran pribadi. 
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Nah, Roh menyatakan hal itu. Saya tahu Nas itu, tetapi saat ini saya tidak 

tahu dengan tepat di manakah itu di dalam Alkitab; tetapi anda yang 

mencatatnya, anda akan menemukannya; saya rasa itu ada di Petrus 
bahwa Injil bukanlah didasarkan atas penafsiran pribadi. II Petrus 1:20 Oleh 

karena itu, jika seorang penulis yang diilhami berkata . . . Dan jika hal itu 
salah, maka berapa banyak lagi bagian dari Alkitab itu yang salah? Kalau 

tidak semuanya benar atau semuanya salah. Anda tidak dapat 
menjadikanNya yang lain. 
55
 Jadi, anda, “Baiklah, tentang gereja,” anda berkata, “yah, kemudian, 

gereja!” Tidak. Jika anda pergi ke gereja, maka gereja manakah yang 

benar? Gereja manakah yang benar? Paham? 
56
 Anda harus kembali lagi kepada sesuatu sehingga iman harus 

beristirahat; dan iman saya, ada pada Firman Allah, percaya bahwa Alkitab 

ini adalah program Allah bagi manusia. Sudah selalu demikian! 
57
 Yesus berkata, “Nas-nas Kitab Suci harus digenapkan,” begitulah, 

bahwa, “semua yang tertulis di dalam Kitab Suci.” Sekarang camkan ini 
dalam pikiran anda, karena anda yang akan mendapatkan kaset ini; di 

akhir dari kaset-kaset ini anda akan mendapati bahwa saya kembali lagi 
kepada hal itu, bahwa semua yang ada di dalam Kitab-kitab Suci harus 

digenapkan. Sekarang, biarlah saya—biarlah hal itu direnungkan sejenak, 
jemaat. Paham? Semua, yang ada di dalam Kitab-kitab Suci harus 

digenapkan. Maka jika Allah mengatakan sesuatu, itu dia; Itu harus 

digenapkan. 
58
 Atau, jika tidak, maka itu bukan Firman Allah. Lantas jika itu—itu 

bukan Firman Allah, maka di manakah kita? Mencoba mendapatkan 
sesuatu yang kelihatannya seperti Allah atau apa saja yang ingin kita 

lakukan: seperti Alkitab katakan, “Makan, minum dan kawin sebab besok 
kita mati.” Paham? Nah, jika itu bukan Firman Allah, maka kita semua 

binasa. 
59
 Dan jika itu adalah Firman Allah, Allah mutlak untuk memenuhi 

kewajibannya. Allah, yang adalah sumber segala hormat, yang adalah 

permulaan dari segala hormat, yang adalah sumber dari segala hormat, 
yang adalah sumber dari seluruh Kebenaran, harus mempertahankan apa 

yang sudah Dia katakan. 
60
 Dan jika ini bukan Firman Allah, lalu siapakah Allah? Di manakah Allah? 

Atau adakah seorang Allah? 
61
 “Oh,” anda berkata, “Saudara Branham, saya merasakannya.” Oh, 

penyembah berhala juga bisa mengatakan hal yang sama kepada anda, 
mengenai berhalanya. Melakukan perjalanan-perjalanan akan membuat 

anda lebih mengerti, ketika anda melihatnya sendiri. “Jadi saya—saya 
percaya saya bisa memandang dan melihat ini.” Ya. “Saya percaya jika . . . 
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Saya—saya percaya karena saya—saya diubahkan seperti ini. Karena . . .” 

Saya juga percaya hal itu. Tetapi, ingat, para penyembah berhala juga 

percaya pada hal yang sama. 

62
 Wah, moral orang-orang Afrika itu baik . . . Beberapa dari suku-suku 

mereka akan membuat orang-orang Amerika ini yang menyebut dirinya 

orang-orang Kristen merasa malu terhadap diri mereka sendiri, moral dan 
kesucian di antara orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu. Jadi 

mungkin itulah Allah. Mengerti yang saya maksudkan? 

63
 Anda—anda lihat, ketika anda melihat hal itu tepat di muka anda, inilah 

sebuah lingkaran besar yang harus anda tutup; jadi anda harus memiliki 
suatu tempat untuk kembali dan meletakkan kedua tangan anda. 

64
 Sekarang coba lihat yang Lutheran klaim. Mereka gagal. Coba lihat 

yang Katholik klaim. Mereka gagal. Coba lihat yang Baptis klaim, 

Karismatik/Pentakosta. Mereka gagal. Jadi anda tidak bisa menaruh 
kepercayaan kepada mereka. 

65
 Tetapi tidak ada satu hal pun yang tertulis di dalam Alkitab ini, selain 

apa yang sudah Allah buktikan melalui seseorang bahwa ini adalah 

Kebenaran. Paham? Ini adalah Kebenaran. Seperti yang sering saya 
katakan, mungkin iman saya tidak akan bisa mendaki setinggi Henokh 

mendaki, tetapi tentu saja saya tidak akan menahan jalan seseorang yang 
bisa mendaki ke sana, iman yang besar. 

66
 Sekarang, dengan latar belakang ini, maka itulah alasannya kenapa 

saya percaya Alkitab, dan di situlah saya mengambil teks saya. 

67
 Sekarang, hal selanjutnya yang saya mau katakan, bahwa saya tidak 

percaya kalau Injil bertentangan dengan diriNya sendiri, dan saya sudah 

menawarkan sebuah tantangan ke seluruh dunia kepada setiap orang yang 
mengklaim seperti itu, supaya datang kemari, membuktikannya kepada 

saya. Mari, buktikan itu. Injil tidak bertentangan dengan diriNya sendiri; 
anda yang bertentangan dengan Alkitab. Allah tidak dapat menentang 

diriNya sendiri. Jika Dia menentang, maka Dia bukan Allah. Dan apabila 

Firman ini adalah Allah, dan Itu bertentangan, maka anda menjadikan Allah 
bertentangan dengan diriNya sendiri; lantas di manakah Allah anda kalau 

begitu? Agak dungu, bukankah begitu, rumit? Jika Allah bertentangan 
dengan diriNya sendiri, Dia tidak lebih baik dari saya, atau pun anda, sebab 

Dia dapat bertentangan dengan diriNya sendiri. Firman ada di situ, tetapi 
Itu tersembunyi dari mata orang-orang bijak dan pandai. Matius 11:25 

68
 Itu sebabnya seseorang mengatakan, bahwa, “Matius 28:19, di mana, 

‘Pergilah, ajarlah semua bangsa, dan baptislah mereka di dalam Nama 

Bapa, Anak, Roh Kudus,’ Kisah Para Rasul 2:38 berkata, ‘Bertobatlah dan 
dibaptis di dalam Nama Yesus.” Adalah bertentangan. 
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69
 Itu bukan bertentangan. Setiap orang yang pernah dibaptis harus 

dibaptis di dalam Nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan jika anda tidak 

dibaptis dengan memakai Nama Yesus Kristus, anda tidak dibaptis di dalam 
Nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Anda dibaptis di dalam beberapa sebutan 

yang menyinggung kepada sebuah Nama. Jika hal itu bukan pewahyuan 
yang benar, maka Alkitab sudah salah dulunya jika itu diteruskan, 

sedangkan setiap orang membaptis di dalam Nama Yesus Kristus. Tetapi 
ketika Alkitab membaptis, maka setiap rasul yang ada di zaman itu 

membaptis di dalam Nama Yesus Kristus sesudah Yesus menugaskan 

mereka untuk membaptis mereka di dalam Nama, Bapa, Anak, Roh Kudus, 
dengan demikian Alkitab mutlak bertentangan dengan diriNya sendiri. 

Tetapi jika anda melihatnya, tidaklah demikian. Mereka melakukan persis 
seperti yang telah Dia katakan: Bukan dengan sebutan-sebutan, tetapi 

nama. Jadi tidak ada yang bertentangan. 

70
 Berapa banyak lagi yang dapat saya kemukakan di sini seperti yang 

sudah saya tuliskan di sini, di mana orang-orang berkata bahwa Ia 
bertentangan dengan diriNya sendiri. Saya sudah meminta selama 25 

tahun, hampir 30 tahun sekarang, kepada siapa saja untuk menunjukkan 
kepada saya. Tidak ada di situ. Tidak, tuan. 

71
 Yang ada di situ, Kebenaran, semua Kebenaran, dan tidak ada yang 

lain selain Kebenaran, dan iman kita beristirahat tepat di situ, tepat di situ 

pada apa yang Allah katakan. Jangan—jangan coba-coba untuk 
menafsirkanNya; katakan saja dengan cara Ia mengatakannya. Jangan 

menempatkan penafsiran anda sendiri, dan saya percaya bahwa tidak ada 
yang lain . . . 

72
 Nah, saya berharap jika hal ini melukai anda maka itu bukan karena 

saya; saya mencoba untuk mengatakan kenapa saya percaya pada apa 

yang saya percayai dan cara saya bertindak dengan cara yang sudah saya 
lakukan itu—mengenai hal-hal yang sudah saya lakukan. Saya berusaha 

untuk memperlihatkan diri saya kepada dunia, bahwa saya sudah 
melakukan ini karena ini adalah keyakinan saya. 

73
 Saya percaya bahwa setiap kata yang ditambahkan ke dalam Alkitab ini 

dan barangsiapa yang bersalah dengan melakukannya, bagiannya akan 

dihapuskan dari Kitab Kehidupan: Wahyu 21, “Barangsiapa menambah 
atau pun mengurangi isi Kitab ini . . .” Wahyu 22:18,19 Saya tidak percaya pada 

kredo, pada dokma, atau apa pun yang lain, selain hanya tulisan Firman 

Allah yang sesungguhnya yang adalah rencana Allah. Apa pun yang lain 
adalah dosa dan untuk itu akan dibayar dan akan dibinasakan selamanya: 

setiap manusia, setiap kredo, setiap denominasi, atau apa saja yang 
hendak menambah atau pun mengurangi satu titik iota saja dari Firman ini. 

74
 Allah, yang bukanlah Allah yang kemarin yang menulis sebuah kitab 
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dan menyerahkannya kepada sekumpulan tangan manusia dan 

membiarkannya dikacaukan dan lain sebagainya, lalu pergi untuk 

menghakimi dunia dengan Kitab tersebut. 

75
 Tetapi Allah yang menulisNya, hidup, hidup di dalamNya, dan 

menegaskan FirmanNya. Sekarang, dalam mempelajari kaset-kaset ini, 
saya ingin supaya anda mempelajarinya dengan sangat seksama, 

pernyataan itu. Paham? 

Sekarang, saya mulai di Kejadian. 

76
 Saya akhiri di Wahyu sekarang, membawakan hal ini bersama-sama 

bahwa ini adalah Firman Allah. Wahyu berkata bahwa barangsiapa 
mengurangiNya atau pun menambahkan kepadaNya, orang yang sama 

akan diambil, bagiannya dari Kitab Kehidupan akan diambil. Saya berikan 
Nas itu, mengutipnya sebentar. Wahyu, pasal terakhir. 

Itulah yang pasal 1 tunjukkan sekarang. Apa? 

77
 Apakah Firman. Nah, Itu kekal. Itu jangan dirusak, ditambah atau 

dikurangi. Paham? Jangan dirusak: Allah melihat hal itu. Itu jangan 

ditambah—apa pun kepadaNya. Tidak ada apa pun yang dapat diambil dari 
padaNya karena Itu adalah kekal. Paham? 

78
 Nah, sekarang, untuk mendasari pada apa yang akan saya tunjukkan 

kepada anda, apa yang saya coba sampaikan, adalah di antara keduanya 
ini, Kejadian sampai Wahyu, Itu tidak akan tercampur dengan apa pun 

yang lain. Nah, di sinilah di mana kita akan berbeda, dari sini sampai pukul 
5 sore ini. Paham? Di sinilah di mana kita akan berbeda. Berapa banyak 

yang akan setuju bahwa ini adalah Kitab Penghakiman Allah, bahwa kita 

akan dihakimi menurut Firman Allah? Itu tidak akan ditambahkan atau pun 
dikurangi dari padaNya. Lalu kenapa hal ini sudah dilakukan? Sekarang, 

kita akan mendapatkan itu. Kenapa hal ini sudah dilakukan dengan suatu 
cara yang kasar? Nah, kita akan menemukannya, di antara Kejadian dan 

Wahyu, tepat di zaman kita, di sepanjang zaman-zaman yang lain. 

79
 Sekarang, coba saya buat hal itu supaya menjadi jelas bagi kaset ini. 

Nah, sesudah tadi saya katakan kepada anda kenapa saya percaya Firman, 

dan apa yang Allah katakan tentangNya, dan bahwa Itu seharusnya tidak 
ditambah atau pun dikurangi, diambil, maka saya ingin memasuki bagian 

yang lebih sulit dari hal tersebut, bagi pembahasan dari teks yang panjang 
ini yang sudah saya gambarkan, dan menjelaskan kepada anda dan 

memperlihatkan kepada anda apa yang sudah terjadi. Maka anda dapat 

melihat alasan saya percaya pada apa yang saya percayai. Paham? Nah, 
Itu tidak dapat dicampur, dan Itu tidak akan bersilang dengan apa pun 

yang lain. Itu tidak akan bersilang. 

80
 Zaman ini adalah zaman yang hebat tentang persilangan, binatang-
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binatang, jagung, gandum, membuat produknya terlihat lebih bagus, tetapi 

itu tidak bagus. Itu busuk, tidak ada kehidupan di dalamnya: mati, tidak 

dapat memproduksi dirinya lagi. Itu mati. 
81
 Karena segala sesuatu yang kita miliki di bumi pada hari ini berada 

dalam bentuk aslinya yang adalah Firman Allah yang diucapkan. 
82
 Itulah sebabnya seekor bagal, seekor binatang yang haram karena ia 

adalah sebuah persilangan sehingga tidak dapat memperanakkan dirinya 

lagi. Allah menjadikan kuda dan Dia menjadikan bagal—atau menjadikan 
keledai. Anda menyilangkan keduanya, maka anda mendapatkan bagal. Itu 

adalah persilangan; oleh karena itu ia tidak dapat memperanakkan dirinya 
lagi. 
83
 Kita akan menyinggung benih ular, sebentar lagi, sekarang. Ia tidak 

dapat memperanakkan dirinya lagi. 
84
 Sekarang perhatikan teks saya? “Firman yang Diucapkan Adalah 

Benih yang Asli.” Sekarang saya ingin membuktikan hal itu. 

85
 Sekarang mari kita ke Matius 24:35, sebentar saja dan—dan 

sebagaimana kita menyelidiki melalui Nas-nas Kitab Suci ini untuk 

beberapa saat, dan saya mau melihat berapa banyak waktu yang kita 
miliki. Dan saya ingin membacakan di sini sebuah perkataan yang Yesus 

ucapkan. Matius 24, dan ayat 35. Pasal 24, ayat 35, memperlihatkan 

betapa Kekalnya Firman ini, yaitu apa yang sedang kita bicarakan ini. 

Sesungguhnya . . . (34) . . . Sesungguhnya Aku katakan 
kepadamu, angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum 
semuanya ini digenapi. 

Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanKu tidak 
akan berlalu. 

86
 Nah, kalau begitu dapatkah anda mencampurkan apa saja dengan hal 

itu? Sekarang, di Kitab Wahyu pasal 22 dan ayat 19, saya mau bacakan hal 
ini, Wahyu pasal 22 dan ayat 19, dan lihat apa yang dikatakan ini. Mari 

mulai dengan ayat 18. 

Aku bersaksi kepada setiap orang . . . (Sekarang, ingat, 

dari Kejadian di mana Dia mengucapkan Firman. Paham?) Sebab 

Aku bersaksi kepada setiap orang . . . (Yaitu imam, paus, 

uskup, penatua, atau siapa saja.) . . . yang mendengar 
perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: Jika seorang 
menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, 
maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-
malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. 

87
 Bagaimana dengan dokma-dokma anda? Bagaimana dengan kredo-

kredo anda yang tidak alkitabiah yang anda dengarkan, dari semua 
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denominasi-denominasi, tidak ada satu pun yang dimaafkan. 

. . . Jika seseorang mengurangi perkataan-perkataan 

ini . . . (mengatakan bahwa hal ini tidak sama, anda tahu. 

Paham?)  . . . mengurangi kata-kata dari kitab nubuatan ini, 
maka Allah akan mengambil bagiannya dari Kitab 
Kehidupan, dan dari kota kudus, dan dari hal-hal yang 
tertulis di dalam kitab ini. 

88
 Meskipun dia seorang pengkhotbah, paham, meskipun dia seorang 

anggota gereja seumur hidupnya, meskipun dia bishop atau paus, 

barangsiapa mengurangi satu Kata dariNya, satu Kata saja! 

89
 Apakah anda menyadari bahwa hanya satu Kata yang diragukan Hawa, 

maka menyebabkan semua kesusahan? Satu kata dari Firman Allah yang 
diucapkan, Hawa meragukan, bahwa itu adalah Kebenaran, dan itu 

menyebabkan setiap sakit, setiap penyakit, setiap bayi yang menderita, 
menyebabkan rumah-rumah sakit dibangun, setiap operasi dilakukan, 

setiap orang yang mati, karena satu orang percaya kepada satu—tidak 

percaya pada satu kata. Jadi begitulah. Apakah yang coba dilakukan 
Hawa? MenyilangkanNya, mencampurkanNya dengan sesuatu. 

90
 Anda harus menerimaNya dengan cara Allah mengucapkannya. Itu 

tidak akan bercampur dengan apa pun. Tidak, tuan. Yesus suatu kali 

berkata, “Jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi . . .” Matius 17:20 
Saya sudah katakan bahwa biji sesawi tidak akan bercampur. Anda tidak 

bisa mencampurkannya dengan apa pun. Anda bisa mencampurkan biji-

bijian yang lain, tetapi anda tidak bisa mencampurkan biji sesawi, paham, 
karena ia tidak mau disilangkan. Dan jika anda memiliki iman yang sejenis 

itu! 

91
 Itu adalah satu, mengambil satu Firman Allah, di situlah di mana 

banyak penginjil menjadi tidak berdaya. Kita akan mendapatkannya nanti. 
Bagaimana mereka berkata, “Oh, kami percaya ini.” Dan mereka akan 

menerima hal itu dan mereka percaya pada satu Kata itu, dan mereka 
dapat membuat hal itu bekerja, tetapi bagaimana dengan Perkataan yang 

lainnya? 

92
 “Berbahagialah dia yang melakukan semua nasihat, perintahNya. 

Paham? “Dia akan memperoleh hak untuk masuk ke Pohon Kehidupan. 

Sebab tukang-tukang sihir, anjing-anjing, dan orang-orang sundal tidak 
akan masuk ke sana, dan seterusnya. Wahyu 22:14 

93
 Sekarang, saya mendapati hadirin bercampur-baur, tetapi saya 

mempunyai banyak konteks di sini yang kedengarannya sangat kasar. Jadi 

saya ingin saudari-saudari mengerti, paham, memastikan untuk mengerti. 

94
 Nah, itulah sebabnya kita percaya Ini. Dan Ini adalah Firman Allah. 
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Oleh karena itu Firman Allah yang diucapkan adalah asli. Dan segala 

sesuatu yang diciptakan Allah, yang diucapkan menjadi ada, adalah asli. 

Dan anda bisa menyilangkan salah satu dari ciptaanNya yang kedua. 
95
 Itulah alasannya Hawa dapat melakukan apa yang dia perbuat, dengan 

benihnya sendiri, karena dia bukan ciptaan yang pertama. Dia adalah 
sebuah produk samping, dari laki-laki itu, tidak di dalam penciptaan Allah. 

Allah menciptakan segala sesuatunya, dan kemudian Dia mengambil 
bagian dari ciptaanNya dan menjadikan seorang penolong. Kejadian 2:20-22 
96
 Itulah alasannya anda bisa menyilangkan seekor keledai dan seekor 

kuda, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Itu mati. 
97
 Tetapi yang asli memiliki kehidupan. Ia menghasilkan lagi. Saya harap 

anda dapat memahaminya sekarang. Yang asli memiliki kehidupan. 
98
 Jadi itulah alasan saya berpikir bahwa aliran-aliran kepercayaan dan 

denominasi-denominasi dan organisasi-organisasi mati. Sejarah 

membuktikan bahwa mereka masing-masing mati. Mereka tidak pernah 
bangkit lagi; tidak akan pernah. Mereka tidak dapat memperanakkan diri 

mereka kembali. Tidak punya apa-apa untuk memperanakkan; mereka 
mandul. Itulah sebabnya anak-anak Hawa mati. 
99
 Nah, saya sedang memberikan waktu saya, bagi kaset-kaset ini, 

memberikan waktu kepada orang-orang untuk mempelajari. Saya tidak 
mau terburu-buru. Saya hanya ingin memberikan waktu saya. Saya tidak 

tahu apa yang akan terjadi sejak dari saat ini, tetapi saya—saya ingin 
menyampaikan hal ini kepada orang-orang supaya meskipun suatu hari 

nanti Tuhan mengambil saya dari dunia ini, andaikata saya tidak hidup 

untuk melihat kedatanganNya, pesan ini akan hidup terus. Benar. Tetaplah 
dengan Firman. 
100
 Sekarang ingat, setiap Firman Allah yang diucapkan adalah Benih yang 

asli. Allah sudah menanam segala sesuatunya di bumi oleh FirmanNya, dan 

sepanjang anda tinggal dengan benih yang asli ini, itu akan 

memperanakkan dirinya lagi dan—dan menghasilkan dirinya lagi. Silangkan 
itu, itu mati. 
101
 Dan Hawa, perempuan itu, adalah persilangan pertama yang pernah 

ada. Nah, saya berharap anda tidak mematikan alat perekam itu sebelum 

kita mengamati dan membuktikan hal tersebut sebentar lagi, paham, 
memperlihatkan kepada anda kenapa. Dia adalah sebuah persilangan, 

mempelai wanita. Perhatikan, melalui hal itu mendatangkan kematian, 

melalui usaha untuk mengambil Firman Allah dan mencampurkanNya 
dengan hikmat. Paham? Anda tidak diharapkan untuk melakukan hal itu. 
102
 Dan apakah anda mempercayainya—mempunyai hikmat untuk 

menjelaskannya, katakan saja, “Allah telah mengatakannya, dan hal itu 
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sudah menjawabnya.” Dan Allah sudah berkata demikian, dan itu saja yang 

ada di situ. Jika anda tidak dapat menjelaskannya, tinggalkan saja, katakan 

saja begitu karena Allah telah mengatakan begitu. Nah, katakan saja, 
“Allah sudah mengatakannya.” 
103
 Sekarang, perhatikan. Nah, itu tidak akan bercampur. Itu jangan 

dirusakkan; Allah akan menghukum orang yang melakukannya; dan Ia 

tidak akan bersilang dengan apa pun yang lain. Itu adalah Firman Allah. 
Allah tidak butuh nasehat anda terhadapNya. Kita tidak diharapkan untuk 

mengucapkan perkataan kita sendiri; kita diharapkan untuk memberitakan 
FirmanNya, Firman Allah. 
104
 Nah, oleh karena itu, kehidupan yang benar hanya bisa datang atau 

menghasilkan dirinya kembali melalui peranakannya yang asli. Nah, 

kehidupan . . . Nah, tetap . . . Nah, pelajari itu, nah, ketika anda sedang 

mempelajari kaset-kaset itu dan mempelajarinya sekarang. Kehidupan—  
K-E-H-I-D-U-P-A-N—hanya bisa dihasilkan kembali dengan peranakannya 

yang asli, cara itu dimulai sejak awal mulanya; maka itu menghasilkan 
dirinya lagi. Paham? Jika tidak, maka itu adalah suatu persilangan, itu 

sudah berakhir. Beberapa dari mereka berakhir pada angkatan yang 
pertama. Paham? Langsung lenyap pada waktu itu. Itu akan segera 

menemukan dirinya kembali. Itu tidak dapat menghasilkan kehidupan yang 

benar karena itu adalah persilangan. 
105
 Kejadian 1:11 Alkitab berkata. Ye- . . . Allah berkata, “Hendaklah setiap 

benih menghasilkan jenisnya sendiri.” Nah, kalau Allah berkata begitu, itu 
sudah menjawabnya. Itu sudah menjawabnya. “Hendaklah setiap benih 

menghasilkan jenisnya.” Dengan mencampurkannya akan menghasilkan 
suatu panenan super. Suatu panenan super yang bagaimana? 
106
 Dengarkan sekarang. Coba telusuri. Dengan mencampurkannya . . . 

Saya coba menahan; teks yang seperti itu, saya bisa mengkhotbahkan 

tentang hal itu. Tetapi saya berusaha untuk tidak mengkhotbahkannya. 
107
 Dengan mencampurkannya akan menghasilkan suatu panenan super 

sebagaimana itu sudah dibuktikan. Tetapi jenis panenan yang bagaimana? 

Suatu panenan kepalsuan, kematian. 
108
 Silangkan jagung anda; itu akan menghasilkan sebuah panen yang 

besar, panen yang lebih bagus, terlihat lebih bagus; tetapi itu mati. Tanam 
itu kembali, ia tidak dapat menghasilkan dirinya lagi. Itu sudah habis; itu 

sudah berakhir. Seperti Hawa. Paham? Dia menghasilkan panenan 
persilangan/hibrida. Lihatlah diri kita pada masa ini, dan anda dapat 

melihat di sekitar anda dan lihatlah bahwa itu benar. Tentu benar. Itu 
bukan maksud Allah, tidak, tuan. Harus menahannya bagi sesuatu yang 

sedang saya pikirkan pada saat ini juga. Paham? 
109
 Dengan mencampurkannya menghasilkan suatu panenan persilangan; 
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dan sebuah panenan persilangan adalah sebuah panenan yang mati, jauh 

dari menghasilkan kembali. Itu tidak akan bisa memperanakkan dirinya 

lagi; tidak bisa, karena Allah sudah berkata demikian. Ia harus 
menghasilkan jenisnya sendiri, namun anda sudah mencampurkannya. 

Nah, anda bisa melihat gereja tepat di situ, di mana kita akan mengakhiri. 
Ia mati di situ, sebab ia tidak dapat menghasilkan jenisnya. Kenapa? Ia 

dicampur. Anda tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Ia mati; ia sudah 
berakhir. Baiklah. 
110
 Itulah sebabnya tiap-tiap angkatan mempunyai kebangunan rohaninya 

sendiri, sebuah kesempatan kepada Firman. Oh, Allah yang berdaulat di 

penghakiman itu . . . Kelompok John Wesley akan bangkit, dan kelompok-

kelompok Methodis yang kaku pada zaman ini akan 
mempertanggungjawabkannya. Luther akan bangkit. Katholik akan 

bangkit. Dan yang muncul sesudah Irenaeus, Martin, Polikarpus, dan 
mereka, pasti akan berdiri di penghakiman sebab menyilangkan Firman 

Allah kepada dokma-dokma. Kelompok Lutheran ini yang mengikuti 

kebangunan rohani di zaman Luther akan mempertanggungjawabkan yang 
sama. Kelompok Baptis yang mengikuti kebangunan rohani John Smith 

akan melakukan hal yang sama. Kelompok Alexander Campbell akan 
melakukan hal yang sama. 
111
 Dan Karismatik/Pentakosta akan melakukan hal yang sama. 

Kebangunan rohani yang pertama itu, ketika Roh Kudus turun, memanggil 

suatu umat, dan Allah mencoba memberikan FirmanNya kepadanya, dan 
mereka mengorganisasikanNya, dan menempatkan di situ, dan 

didenominasikan, dan mati di situ. 
112
 Anda berkata, “Tapi lihat apa yang mereka lakukan.” Kita akan masuk 

ke hal itu nanti pada hari ini. Kita akan sampai kepada semua itu . . . Saya 

hanya membicarakan benih saat ini. Kemudian kita akan perlihatkan 
kepada anda sesudah ini apa yang sudah terjadi. Uh-huh. 
113
 Sekarang, itulah kenapa tiap-tiap kebangunan rohani mempunyai 

kebangunan rohaninya . . . Tiap-tiap angkatan memiliki kebangunan 

rohaninya sendiri. Allah membangkitkan seorang manusiaNya, menetapkan 
dia dengan FirmanNya, dan mulai memunculkan dia bagi pesan di zaman 

tersebut. Dan segera sesudah manusia itu tiada seseorang yang lain 
menangkap itu dan menyilangkannya. Semuanya jatuh kembali 

sepenuhnya, semuanya, kiranya . . . 

Saya dapat berhenti di sini sejenak. Kita tidak tergesa-gesa. Paham? 
114
 Kembali. Tepat itulah apa yang dulu ia mulai di permulaan, di Kejadian. 

Allah memulai panenan umat manusiaNya, dan Hawa menyilangkannya. 

Lihat apa yang terjadi? Jadi ada penghakiman bagi Hawa. 
115
 Luther memulai. Semua yang lain. Kristus memulai. Para rasul 
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memulai. Para nabi memulai. Bukankah Yesus berkata, “Yang mana dari 

bapa-bapamu yang tidak menganiaya para nabi, yang diutus Allah?”     
Matius 23:34,35 Bukankah Dia sudah mengajarkan bahwa seorang Raja pada 
suatu hari mengutus hambanya, dan kemudian mengutus hambanya yang 

lain, dan mengutus hambanya yang lain, dan seterusnya, kemudian pada 
akhirnya mengutus anaknya. Lukas 20:9-19 Paham? 

116
 Tiap-tiap angkatan menerima . . . Karena itu sedang mengulangi 

kembali Adam dan Hawa, panenan yang pertama di taman Eden. Setengah 
dari mereka binasa—gadis bijaksana, gadis yang tertidur. Matius 25:1-13 

Separuh dari mereka . . . Yang satu berpegang kepada Firman; yang lain 
menyilangkanNya. Berulang-ulang sebagaimana itu terus terjadi, langsung 

seperti itu, itu sudah ada di sepanjang zaman itu. Kita akan buktikan itu 

dengan Firman Allah dan dengan sejarah. Itu benar. Persilangan! 
117
 Persilangan, pertama dimulai di Eden, dimulai di Kejadian. Itu adalah 

permulaan. Itulah di mana . . . Dan itu berakhir di sini di Wahyu pada saat 
kedatangan Kristus yang kedua. 

118
 Sekarang ingat, dengan benar. Itulah sebabnya tiap-tiap angkatan 

mempunyai kebangunan rohaninya sendiri; mendapatkan kesempatan 
kepada Firman. Kemudian mereka menyilangkanNya; bukannya 

melaksanakan, mereka pergi ke suatu tempat yang lain. 

119
 Misi saya, saya percaya bahwa untuk itulah Allah sudah memanggil 

saya. Saya—saya harus mengatakan beberapa hal yang pribadi pada hari 

ini, karena itulah yang sudah saya katakan tadi yang akan saya lakukan, 
paham, dan memberitahukan kepada dunia. Misi saya, saya percaya, bagi 

bumi ini, adalah (apa?) adalah untuk mendahului kedatangan Firman, 

paham, kedatangan Firman yang adalah Kristus. Dan Kristus di dalam Dia 
mempunyai masa Milenium dan mempunyai segala sesuatunya di situ 

karena Dia adalah Firman. Paham? Baiklah. 
120
 Yesus berkata di Yohanes 3:5 . . . Nah, jika anda ingin menandainya, 

Yohanes 3:5. Kita semua mengetahuinya atau kalau tidak saya akan 

membukanya; mungkin seseorang yang mendengar di kaset-kaset tidak 
mungkin bisa membukanya pada saat itu, jadi saya akan membacanya di 

Yohanes pasal 3 dan ayat 5, dan kita akan melihat apa yang Yesus 
katakan. Kita boleh mulai dari ayat sebelumnya, 3. 

Yesus menjawab dan berkata kepadanya, 
“Sesungguhnya, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, 
jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat 
melihat kerajaan Allah.” 

Kata Nikodemus kepadaNya, “Bagaimana mungkin 
seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia 
masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan 
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lagi?” 

Jawab Yesus, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 
jika seorang tidak dilahirkan dari air dan . . . Roh, ia tidak 
dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.” 

121
 Apakah itu adalah Benih? Setiap Firman Allah yang diucapkan adalah 

Benih. Lukas 8:11 Itu benar. Saya akan membuktikan hal itu sebentar, di 
mana Yesus mengatakan demikian. Setiap Firman Allah yang diucapkan 

adalah Benih. 

122
 Kemudian, “Jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali.” Kenapa dia 

harus dilahirkan kembali? Dia mati di dalam kebiasaan yang ada di dalam 
dirinya itu. Dia adalah sebuah persilangan. Dia harus dilahirkan kembali. 

Kenapa? Dia dilahirkan di dalam dosa dari dosa Hawa, dibentuk di dalam 

kedurhakaan, datang ke dunia mengucapkan dusta. Dia adalah seorang 
pendusta pada mulanya. Tidak peduli seberapa pandainya dia, terpelajar, 

entah apalagi, dia adalah seorang pendusta; Alkitab berkata demikian 
tentang dia. Sekudus apa pun orang tuanya atau apa pun itu, dia adalah 

seorang pendusta pada mulanya. Dan satu-satunya cara dia dapat 
mengatakan Kebenaran adalah mengucapkan apa Kebenaran itu melalui 

bibir mulutnya. Hanya dengan itulah Kebenaran dapat datang. Apa pun 

yang lain bertentangan dengan Firman itu, dia masih seorang pendusta. 
Hal itu terdengar sangat kasar, tetapi itulah yang Allah katakan. Uh-huh. 

“Biarlah setiap perkataan manusia bohong namun PerkataanKu adalah 
benar.” Roma 3:4 Paham? Apa pun yang keluar dari bibirnya adalah untuk 

menyangkal Firman ini, atau menaruhNya ke ras yang lain, atau ke suatu 

angkatan yang lain, atau apa pun itu, dia adalah seorang pendusta. Itu 
tepat. Dia harus dilahirkan kembali, dan kemudian dia melihat setiap kata. 

Satu-satunya cara dia dapat dilahirkan kembali adalah bahwa Kehidupan 
Allah ada di dalam dirinya untuk menghasilkan hal itu: Kehidupan. 

123
 Benih harus mendapatkan air supaya tumbuh. Nah, anda menaruh 

benih ke dalam tanah dan jika tidak ada air di dalam tanah itu, itu tanah 

berdebu, dan ia tidak akan tumbuh di dalam debu: tidak bisa. Ia harus 
mendapatkan persentase air tertentu atau benih itu tidak akan bertumbuh. 

Apakah itu benar? Yang tertulis mematikan; tetapi Roh memberinya 

Kehidupan. II Korintus 2:6 Paham? Nah, ia harus mendapatkan air untuk 
tumbuh. 

124
 FirmanNya adalah Benih. Nah, untuk membuktikan hal itu, mari ke 

Lukas pasal 8, ayat 11 dan lihatlah apakah itu benar atau tidak, apakah—

apakah Alkitab berkata bahwa FirmanNya adalah Benih. Lukas pasal 11—
atau pasal 8, tepatnya, dan ayat 11. Dan kita akan lihat apa yang Allah 

katakan tentang itu: pasal 8, ayat 11. Nah, Dia meneruskan dan mulai 
memberitahukan. Ada banyak hal untuk disampaikan mengenai hal ini. 
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Coba mulai dengan ayat 4 dan baca saja. 

Dan ketika orang banyak berbondong-bondong datang, 
yaitu orang-orang yang datang dari setiap kota untuk 
menggabungkan diri dengan Yesus, berkatalah Ia dalam . . . 

perumpamaan 

Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan—
untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, 
sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang 
dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. 

Sebagian jatuh di tanah . . . yang berbatu-batu, dan . . . 
setelah tumbuh ia menjadi kering karena kekurangan air. 

125
 “Air.” Baptis, Presbyterian, Lutheran, tanpa Air. Dan ketika pertama kali 

dia bertobat, dia memandang lurus kepada Kristus; dia percaya. Dan 

selanjutnya anda tahu, denominasi itu mengikat dia ke dalam sebuah 
tempat, dan air Roh pergi darinya; dia menjadi milik denominasi, dan dia 

mati. Bukan hanya Baptis tetapi Pentakosta juga sama. Jangan percaya 
kepadanya, saya tahu banyak dari antara anda yang tidak demikian, tetapi 

tunggu saja sebentar. Kita akan lihat apakah Alkitab menyatakannya atau 

tidak—atau tidak. Baiklah. “Kekurangan air,” kata terakhir dari ayat 6, dari 
pasal 8 tadi. “Kekurangan air.” 

Dan sebagian dari benih-benih itu jatuh di antara 
semak duri, dan . . . semak duri itu tumbuh bersama-sama 
dan menghimpitnya sehingga mati. 

126
 Paham? Apakah itu? Yesus meneruskan dan memberitahukan bahwa 

sebagian benih-benih itu segera sesudah memperoleh . . . Saya tidak akan 

menahan diri pada hal apa pun pada hari ini. Hanya saya pikir 
Perkumpulan Pengusaha Pria Kristen [Full Gospel Bussinessmen—Ed.], dan 

mereka yang lain dari organisasi-organisasi Pentakosta ini, dan orang-
orang ini yang sedang membangun gedung-gedung yang bernilai jutaan 

dolar ini, orang-orang kaya di dunia ini sudah menghimpit kemuliaan itu 
dan Roh Allah. Sekarat karena ia dihimpit. Dunia, kepedulian akan dunia, 

sudah menghimpitnya. 

127
 Para wanita ingin menjadi aktif, dan memendekkan rambut mereka, 

dan mempunyai potongan rambut yang terlihat lebih besar dari normalnya, 

mengenakan celana pendek, dan terlihat seperti dunia. Pengkhotbah 
berdiri di mimbar, dengan . . . melatih “amin-amin” mereka, dan takut 

menyampaikan Firman Allah karena selembar kupon makan. Jika mereka 

tidak bisa mengendarai sebuah mobil Cadillac dan—bahkan mereka tidak 
dianggap rohaniah lagi. Itu benar. Jika mereka tidak dapat mengenakan 

pakaian-pakaian yang paling bagus dan melakukan segala sesuatu yang 
lain, mereka—mereka dianggap: “Mereka murtad. Mereka tidak begini—
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begitu.” 
128
 Orang tua di belakang sana, Saudara Kidd, memberitahu saya pada 

pagi ini bahwa mereka tidak menginginkan dirinya lagi, karena dia sudah 
tua dan dia tetap setia dengan Firman. Apa yang terjadi? Mereka 

kekurangan air. Baiklah. 

Dan jatuh . . . Dan sebagian yang lain jatuh ke tanah 
yang baik, dan bertumbuh, dan menghasilkan buah . . . 
setelah berkata demikian Yesus berseru: “Siapa 
mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia 
mendengar. 

129
 Oh sungguh sebuah perumpamaan. Betapa inginnya saya 

mengkhotbahkan dengan mengambil tema tentangnya saat ini, untuk 

sebuah khotbah. Sesudah Dia mengatakan hal-hal ini . . . pasal 8, ayat 8, 
pasal 8. 

. . . sebagian yang lain jatuh ke tanah yang baik, dan 
setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat. Dan setelah 
berkata demikian, Yesus berseru . . . 

130
 Berteriak, mungkin berteriak seperti begini ketika Dia berkata, 

“Menghasilkan seratus kali lipat.”: 

. . . Siapa mempunyai telinga . . . hendaklah ia 
mendengar. 

131
 Uh-huh. Dengan kata lain, jika telinga anda terarah kepada Allah, 

hendaklah ia mendengar. Paham? 

. . . murid-muridNya bertanya kepadaNya, apa maksud 
perumpamaan itu? 

Dan Dia menjawab: “Kepadamu perkataan ini 
diberikan untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan . . . 

132
 “Rahasia-rahasia.” Mengertikah apa yang sedang Dia bicarakan di sini? 

Nah, perhatikan. Apakah rahasia-rahasia kerajaan itu? Perhatikan sebentar. 

 . . . rahasia-rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada 
orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, 
supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan 
sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. 

133
 Paham? Tetapi Firman Allah terus berjalan sampai kepada 

penghakiman untuk menghakimi mereka, karena mereka tidak 

memahaminya. Itu sudah ada di sana.) 

Nah, inilah arti perumpamaan itu: Benih ialah firman 
Allah. 

134
 Apakah Benih Kehidupan itu? Firman Allah. Oleh karena itu, supaya 

Hidup, anda tidak dapat datang melalui sebuah kredo; anda tidak dapat 
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datang melalui sebuah denominasi; anda harus kembali ke Firman. Nah, 

benih dari Kehidupan itu. Baiklah. 
135
 FirmanNya adalah BenihNya, dan RohNya adalah Air. Sekarang, 

kembali ke Yohanes 3:14 tadi, anda mendapatkannya lagi. Anda paham? 
Paham? Roh adalah . . . adalah Air. Sekarang, lihatlah, Yohanes 3:14, kita 

mengerti apa maksudnya jika anda ingin membacanya. 

Dan sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di 
padang gurun, . . . demikian juga Anak manusia harus 
ditinggikan. 

136
 Paham? Nah, jika Musa meninggikan ular tembaga, untuk alasan yang 

sama Kristus ditinggikan, sekarang apakah itu? Musa meninggikan ular 
tembaga itu supaya orang-orang yang hendak binasa akan mendapatkan 

air supaya hidup. Lihatlah, Yesus . . . Oh Tuhan! Yesus adalah Firman 

Allah. 

Nah, kita akan mengupas hal ini pada sore ini, paham, membuktikan 
hal itu. 
137
 Yesus adalah Firman Allah, dan Dia dibuka dengan lebar-lebar, 

Kehidupan itu, Kehidupan yang ada di dalam Benih tersebut, bahwa 

Kehidupan ini, yang adalah Roh, Air mengalir atas—Roh ke atas Benih Allah 
akan menghasilkan Benih Kehidupan. Dan akan menghasilkan sesuatu 

yang lain, ada suatu jenis benih yang lain pada waktu itu. Amin. Apakah 

anda mengerti? Jika Roh Allah datang untuk menyirami Benih itu, jika itu 
adalah Benih itu sedang menyirami, ia akan menghasilkan Benih Kehidupan 

itu. Jelaskah itu? Menghasilkan Benih Kehidupan, sebab untuk itulah Itu 
diberikan. 
138
 Saya percaya Alkitab adalah—adalah Firman, seluruh Kebenaran, dan 

Yesus ialah Firman yang dimanifestasikan; Dia dan FirmanNya adalah Satu 

dan sama. Siapakah Dia dulunya? Sekarang, lihatlah. Dia adalah Benih itu. 
139
 Saya harus menahan sesuatu dulu, dan menjelaskannya pada sore ini. 

Anda paham? Itu berat. 
140
 Dia adalah Benih itu yang seharusnya dihasilkan oleh Hawa. Anda 

memahaminya? Dia adalah Benih yang akan dihasilkan Hawa, tetapi dia 

menyilangkannya, dengan tidak percaya pada Firman Allah. 
141
 Jadi Dia adalah Benih itu, dan satu-satunya cara supaya Kehidupan itu 

bisa datang, dalam reproduksi Kehidupan, Kehidupan harus datang melalui 
Benih tersebut, dan Benih itu harus mati agar menyebarkan Kehidupan 

tersebut. Tidak dapat—tidak dapatkah anda melihatnya? Itulah sebabnya 

Air diberikan: untuk menyirami Benih tersebut. Roh Kudus yang dulu ada di 
taman Eden adalah untuk menyirami Benih itu. 
142
 Manusia bukan dijadikan untuk mati; dia dijadikan untuk hidup, tetapi 
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persilangan menghasilkan kehidupan—menghasilkan kematian di sana, 

tepatnya. Dia sudah menyilangkan. Nah, anda menyangkal tentang benih 

ular itu. Maka saya akan bertanya kepada anda, “Kira-kira bagaimana 
dengan kebaktian-kebaktian penguburan ini?” Dia sudah menyilangkan. 

Kita masing-masing adalah persilangan dari yang asli itu. Itulah alasannya 
kita berangsur-angsur mati. 

143
 Tetapi, Oh Tuhan, ada sebuah bakal benih Kehidupan yang datang dari 

Benih yang sejati itu, bahwa Allah sudah membuktikan Itu adalah 

BenihNya; Dia membangkitkanNya lagi. Paham? Bahwa melalui Kehidupan 
itu yang akan membasahi Benih yang asli itu seperti yang dulu diberikan 

kepada Hawa atas gerejaNya yang sejati, itu akan menghasilkan Kehidupan 
lagi melalui kelahiran, melalui rahim MempelaiNya. Paham? Oh, sungguh 

berharga dan mulia. Saya berikan waktu sedikit untuk mempelajari 
sehingga itu akan dipahami. Dialah Benih itu. Dialah Benih itu yang 

diproduksi oleh Firman Allah. “Jadilah padaku menurut perkataanMu.”   
Lukas 1:38 Di situlah Benih tersebut, paham, menerima Firman. Paham? 

144
 Sekarang, Yesus adalah Firman yang dimanifestasikan. Dia dan Firman 

ialah Satu dan sama, dan itulah kenapa itu begitu dimanifestasikan di 

dalam diriNya dengan begitu sempurna. Itulah alasan Allah 

memanifestasikan diriNya dengan begitu sempurna di dalam Yesus: karena 
Dia adalah Benih Firman, bakal benih Firman itu sendiri. Bakal benih yang 

terdapat di dalam Benih itu, itulah Kehidupan di dalam Benih tersebut. 
Anda memahaminya? Paham? Itu adalah . . . Dia adalah Bakal benih 

Firman Allah. Bakal benih itu adalah Roh; Bakal benih itu adalah Air. 

145
 Dan Yesus harus dibuka lebar-lebar di situ supaya Benih tersebut 

mengeluarkan KehidupanNya untuk menyirami benih yang lain yang akan 
datang. Anda mengerti? Bahkan Dia berkata, “Ada lagi padaKu domba-

domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba akan melihat hal 
itu; mereka akan mengambil Firman itu dan setia denganNya. Dan Aku 

sedang mengirimkan Roh untuk menyiraminya, dan ia akan menghasilkan 
dengan tepat.” Yohanes 10:16 Ia akan menghasilkan mukjizat-mukjizat; ia akan 

menghasilkan kuasa Allah; ia akan menghasilkan . . . Dan ia tidak akan 

menyangkal apa pun, karena ia adalah benih yang sama dengan Benih itu. 

146
 Ia tidak bisa berkata, “Tuan semak duri, mari tinggallah bersama-sama 

dengan aku.” Tidak, tidak, tuan; tidak, tidak. Ia tidak akan berkata begitu. 

Sungguh tidak. Ia tidak akan bercampur. Kematian dan kehidupan tidak 

dapat bercampur. Anda tidak dapat mati dan hidup pada waktu yang 
bersamaan. Uh-huh. Paham? 

147
 Jadi, anda mengerti yang saya maksudkan? Itu adalah Bakal benih 

yang berasal dari Benih tersebut: Dialah. Dia adalah Firman Allah yang 
dimanifestasikan dengan sempurna. Itulah alasannya bahwa di dalam Dia 
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adalah apa? Itu adalah bahwa Dia adalah benar, Anak dari Adam yang 

pertama adalah Anak yang dijanjikan melalui Adam yang berlanjut pada 

umat manusia, namun Hawa menyilangkannya ke ular dan menghasilkan 
sebuah angkatan anak-anak haram yang terlahir bagi kematian tanpa 

Kehidupan, dan Yesus datang dan yang adalah Benih itu. Dia 
membuktikannya. Segala sesuatu yang sudah dihilangkan Adam, sudah 

dipulihkan Yesus. Paham? Dia adalah yang benar itu . . . Nantinya Hawa 
akan melahirkan anak itu, tetapi dia menyilangkannya, membawa ular itu 

masuk, dengan mendengarkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. 
148
 Sekarang, tunggu sampai kita masuk ke perihal Mempelai Wanita 

dengan hal itu. Itulah apa . . . Itulah alasan saya percaya pada apa yang 

saya percayai. Itu harus kembali ke Firman ini. 
149
 Itulah alasan saya mengatakan bahwa jika seseorang ingin berdiskusi 

dengan saya, berbicara dengan saya tentang Firman ini, “Mari.” Itu benar. 
Saya sudah menawarkan hal itu setiap saat. Jika anda berpikir bahwa 

baptisan di dalam Nama Yesus Kristus bukanlah cara yang benar untuk 
membaptis, mari, bicaralah dengan saya tentang hal itu. Uh-huh. Jika anda 

tidak percaya kepada perihal benih ular itu, anda temui saya. Mari ambil 
saja Firman. Jika anda tidak percaya bahwa para wanita seharusnya 

memiliki rambut yang panjang dan bahwa itu adalah penudung mereka,     
I Korintus 1-16 mari bicarakan dengan saya tentang hal itu dengan Firman. Jika 
anda tidak percaya bahwa kesudahan zaman sudah dekat dan hal-hal yang 

sedang saya bicarakan ini, mari, bicarakan itu dengan saya. Paham? 
Datanglah kepada saya. Saudara Benih, mari datanglah. Benar. 
150
 Anda tidak dapat menjadi Benih namun tidak setuju dengan Firman, 

karena Firman adalah Benih itu. Dan jika anda adalah Firman, bagaimana 

mungkin anda tidak setuju denganNya? Anda akan tidak bersetuju dengan 

diri anda sendiri. Anda akan menggagalkan maksud anda sendiri. 
151
 Seperti yang seseorang katakan, “Apakah anda mau . . . Kenapa anda 

mau pergi dengan orang-orang seperti itu?” Nah, seandainya saya tidak 
melakukannya, saya akan menggagalkan maksud saya dengan diutusnya 

saya kemari. Harus ada suatu Terang. 
152
 Nah, sebagaimana kita teruskan, kita akan menjelaskan hal-hal itu dan 

memperlihatkan bagaimana mereka menempati diri mereka sendiri pada 
tempatnya, benar-benar persis sempurna dengan Firman. Sekarang . . . 

Ya, tuan. Dia adalah . . . 
153
 Itulah sebabnya Allah dapat bekerja melalui Dia. Dan apa yang dulu 

Dia katakan ketika Dia ada di bumi? “Aku tidak berbuat sesuatu sebelum 
Bapa memperlihatkannya kepadaKu.” Yohanes 5:19 Sempurna. 
154
 Dan apa pun yang Dia lakukan selalu dibuktikan oleh Kitab-kitab Suci. 

Dia berkata, “Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab Kitab-kitab Suci itu 
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bersaksi tentang Aku, dan jikalau Aku tidak melakukan hal-hal yang sudah 

mereka katakan untuk dilakukan, maka Aku bukanlah Benih yang asli itu. 

Tetapi jikalau Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, kenapa kamu 
tidak percaya kepadaKu?” Itu benar. “Bahkan jika kamu tidak percaya 

kepadaKu, caranya Aku berpegang, maka percayalah kepada Perkataan 
yang Aku katakan, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang Aku 

lakukan, karena BenihKu hanya dapat menghasilkan tentang siapa diriKu.” 
Yohanes 5:39; 10:38; 14:11 

155
 Rumput duri hanya bisa menjadi rumput duri. Anda bisa 

menyilangkannya dengan benih apa pun yang lain tapi tetap saja ia rumput 

duri. Itu benar. Ia akan mengekspresikan dirinya. Itulah alasannya bahwa 
bermuka dua adalah suatu kemunafikan. Itu adalah suatu persilangan. 

Seseorang yang mengklaim bahwa dia adalah seorang manusia Allah 
namun menyangkal Firman, dia adalah seorang yang munafik. Seekor 

bagal yang mengklaim sebagai kuda, padahal dia bukan kuda. Ia berkata, 
“Aku adalah keledai,” namun sebaliknya; anda adalah seorang munafik, 

terlahir sebagai anak cemar, persis cocok. Itu kasar kedengarannya, tetapi 

memang begitulah kenyataannya. Allah tidak bermaksud melakukan hal 
itu. Tapi manusia yang melakukan hal itu dengan hikmatnya. Begitulah di 

mana ia mendapatkan. Begitulah di mana semua hikmat manusia berakhir: 
menjadi anak-anak cemar. Baiklah. 

156
 Nah, itulah kenapa Yesus dimanifestasikan dengan begitu sempurna—

Allah begitu sempurna dimanifestasikan di dalam Yesus, karena Dia adalah 

Firman Allah. Dia adalah Firman Allah. Itulah alasannya Dia tidak dapat 
menghasilkan yang lain selain Allah. Dan jika Allah ada di dalam anda, 

apalagi yang dapat anda lakukan? 

157
 Bukankah Yesus berkata mengenai nabi-nabi yang kepada siapa 

Firman Allah datang . . . Kepada siapakah Firman Allah datang? Para nabi. 
Amos 3:7 Bukankah Yesus menyebut mereka allah-allah? Kenapa? Allah 

dimanifestasikan di dalam diri mereka. Apakah itu? Firman yang diucapkan 
yang dimanifestasikan. Paham? Begitulah. Dikatakan, “Bagaimana mungkin 

kamu menyangkali, mengatakan . . . Jika kamu memiliki hikmat, kamu 
akan mengerti.” Dia berkata, “Aku . . . Bagaimana mungkin kamu 

mengatakan kamu . . . Kita menyebut mereka . . . Allah sendiri menyebut 
para nabi itu allah.” Yohanes 10:34,35 Dan berkata, “Bagaimana mungkin kamu 

berkata bahwa kamu percaya kepada mereka namun menyangkal Aku 

ketika Aku berkata Aku Anak Allah?”  Kenapa mereka tidak melihat hal ini 
pada waktu itu? Hal yang sama di zaman ini: “Akulah Benih yang akan 

datang itu, benih wanita itu.” 

158
 “Aku akan memberimu Benih,” kepada si ular. Ular sudah memperdaya 

dia. Dia berkata, “Tetapi Benihmu, yang Aku berikan kepadamu akan 
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meremukkan kepalanya.” Kejadian 3:15 Itu akan membawa hal itu kembali 

lagi. Amin. Saya berharap—Saya hanya berharap setiap orang dapat 

melihat hal itu. “Aku sudah datang untuk mengalahkan dan mengoreksi 
apa yang sudah diperbuat Hawa. Satu-satunya cara Aku dapat 

melakukannya adalah melalui seorang wanita yang percaya kepada Benih 
itu; di mana wanita yang tadi tidak percaya kepada Benih itu.” Wanita yang 

percaya kepada Firman; di mana, wanita yang tadi tidak mempercayaiNya. 
159
 “Akulah Pemenang itu. Akulah Seorang yang datang untuk 

memberikan Kehidupan melalui kematianKu untuk membayar hukuman 

dari apa yang telah dia lakukan, melalui kehidupanKu akan diberikan 
kepadamu yang akan mengalirimu, dan kamu akan menjadi anak-anak 

laki-laki Allah dan anak-anak perempuan Allah, II Korintus 6:18 paham, 

sepanjang Benih itu ada di dalam situ.” 
160
 Anda silangkan Itu, maka anda tidak akan mendapatkan apa-apa selain 

seorang anak denominasi yang cemar, itu saja. Apa saja yang menyangkal 

Firman . . . Maafkan saya, saudari-saudari. Saya—saya ingin anda . . . Saya 
benar-benar harus mengatakannya dengan cara ia mengatakannya di sini. 

Paham? Dan itulah—begitulah caranya. 
161
 Semua anak-anak Allah pasti sama. Benar, tuan. Dilahirkan dari Firman 

dan Roh untuk membawa kita kembali lagi ke Firman yang diucapkan 

seperti di Yohanes 3. Yohanes 3:3-5 Paham? Dilahirkan dari Air dan Roh, 
apakah yang itu lakukan? Kemudian itu membawa anda kembali lagi ke 

tempat di mana anda seharusnya berada sejak awal mulanya. Paham? 

Itulah alasan kematian Kristus: membawa kita kembali lagi ke mana? Anak-
anak Allah. 
162
 Seandainya Hawa sudah melahirkan anak itu . . . Dia pasti sudah 

melakukannya pada akhirnya. Bukankah Allah menyuruhnya, “Bertambah-
banyaklah dan penuhilah bumi?” Kejadian 1:28 
163
 Tetapi dia harus berjalan di sini untuk memainkan bagian dari seorang 

sundal. Baiklah, anda berkata, “Itu kasar, Saudara Branham,” tetapi tunggu 
sebentar; kita akan masuk kepada hal itu sebentar lagi. Paham, paham? 

Anda berkata, “Tidak mungkin begitu.” Baiklah, kita akan mengetahui 
apakah Firman mengatakan demikian atau tidak. Paham? Maka itu benar. 

Mereka tidak; itu tidak tersembunyi. Jika memang itu tersembunyi, maka 

itu tersembunyi bagi mereka yang binasa. Paham? Benar. Paham? 
164
 Nah, sekarang, hal ini membawa anda langsung kembali kepada 

Firman yang diucapkan itu. Maka kita adalah Firman Allah yang 

dimanifestasikan. Paham? Yesus mengatakan hal yang sama, “Barangsiapa 
percaya kepadaKu, hal-hal itu—yang Aku kerjakan, apa maksud 

kedatanganKu dan maksud dari apa yang Aku lakukan, adalah untuk 
membawa manusia kembali percaya kepada Firman Allah dan tidak 
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menerima yang lain selain itu, pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, 

akan dia lakukan juga.” Begitulah. Yohanes 14:12 

165
 Kenapa itu tidak dilakukan di zaman ini? Itu adalah persilangan, anak-

anak cemar, yang dicampurkan. Itu bukan—itu adalah bagal; ia tidak tahu 

apa yang ia percayai. 

166
 Seekor bagal tidak tahu siapa ayahnya, siapa ibunya. Dia tidak . . . Dia 

tidak bersilsilah; tidak ada apa pun di dalam dirinya. Ia adalah suatu 
makhluk yang tidak asli. 

167
 Begitulah perihal setiap orang yang mengklaim percaya kepada Allah 

namun tidak percaya FirmanNya, akan menerima suatu kredo denominasi 
dan menyilangkannya dengan Firman. Nah, anda bukan berasal dari Allah; 

anda mati. Anda tidak bisa mati dan hidup pada saat yang bersamaan. 
Dengan demikian Firman Allah tidak bertumbuh. Anda hanya sedang 

memainkan peran suatu kemunafikan. Biarlah hal itu berlaku bagi bishop, 

imam, kardinal atau siapa pun orangnya. Itu benar. Itu harus merupakan 
Firman atau anda mati, benar-benar seorang anak haram. Dan Firman 

Allah . . . Bagian Allah tidak akan bertumbuh. Anda mungkin tumbuh di 
ladang yang sama seperti yang akan kita bahas sebentar lagi, tetapi 

dipastikan bahwa anda—anda tidak berada di dalam kandang itu. Ia tidak 

akan bertumbuh. Baiklah. Baiklah. 

168
 Kita perhatikan kemudian, paham. Firman yang diucapkan . . . Maka 

kita adalah Firman Allah yang dimanifestasikan. Begitulah bagaimana Allah 
menginginkan gerejaNya: adalah untuk memanifestasikan diriNya. 

Bagaimana Dia dapat memanifestasikan diriNya jikalau Benih milikNya itu 

tidak ada di dalam diri orang tersebut? 

169
 Bagaimana mungkin anda memakai pemikiran-pemikiran anda sendiri 

dan Allah memanifestasikan diriNya melalui anda? Bagaimana anda bisa 
mempunyai keyakinan anda sendiri dan berkata, “Yah, gembalaku 

mengajarkan . . . Kre—kredoku mengatakan bahwa ini . . . zaman-zaman 
mukjizat . . .” Bagaimana anda akan melakukan hal itu dan kemudian 

menjadi seorang anak Allah yang dimanifestasikan? Bagaimana anda akan 

melakukannya? Kematian Yesus sama sekali tidak berarti bagi anda. “Oh, 
aku menerima Dia sebagai Penyelamatku.” Anda tidak menerimaNya. Anda 

berkata anda menerima, padahal tidak. Pekerjaan-pekerjaan anda 
membuktikan siapa diri anda. 

170
 Yesus mengatakan hal yang sama. “Jika kamu mengira Aku adalah 

anak haram . . .” 

171
 Mereka berkata, “Kami adalah anak-anak Abraham dan kami tidak 

butuh siapa pun untuk mengajari kami.” 

172
 Dikatakan, “Jikalau kamu adalah anak-anak Abraham, maka kamu 
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mengenal Aku.” Yohanes 8:37-40 Paham? KataNya, “Siapakah di antara kamu 

yang dapat menuduhKu berbuat dosa, ketidakpercayaan? Yohanes 8:46 

Tunjukkan kepadaKu satu hal yang sudah Allah janjikan tentang Aku yang 
tidak digenapi. Tunjukkan kepadaKu satu hal yang sudah Bapa janjikan 

yang tidak Aku genapi. Dosa adalah ketidakpercayaan. Yohanes 16:9 Kalau 
begitu coba lihat bagaimana kamu menghasilkannya.” Hal itu—hal itu 

menunjukkan siapa mereka. Paham? Tentu saja. KataNya, “Siapakah yang 
menuduhKu? Siapakah yang dapat menuduhKu berbuat dosa, 

ketidakpercayaan?” Paham? “Jika Aku tidak percaya, lantas kenapa Bapa 

bekerja melalui Aku seperti yang sedang Dia lakukan—setiap Firman yang 
Dia janjikan? Nah, biarlah Aku melihat di manakah kamu memilikinya di 

dalam dirimu.” 

173
 Siapakah yang dilahirkan sebagai anak cemar kalau begitu? Mereka itu. 

Anak-anak cemar yang mengaku sebagai anak-anak Allah . . . Yesus 
berkata, “Kamu berasal dari bapamu, si iblis, dan kamu melakukan 

pekerjaan-pekerjaannya.” Yohanes 8:44 Jenis pekerjaan apakah yang dulu iblis 
lakukan? Mencoba menyilangkan Firman Allah melalui Hawa. 

174
 Hal yang sama yang dilakukan oleh denominasi-denominasi besar pada 

masa ini. Pekerjaan-pekerjaan iblis, bapa mereka, mereka lakukan. Mereka 

mencoba mengambil sebuah kredo dan menyilangkannya dengan Firman 

Allah. Itulah yang Setan lakukan sejak mulanya—bapa itu, iblis. Tuhan 
memberkati anda, saudara-saudaraku. Keluarlah dari padanya. Wahyu 18:4 

Yesus berkata demikian. Anda sudah mendapatkan suatu goresan kecil dari 
Allah di dalam diri anda, anda seharusnya memandang dan melihat itu. 

Persilangan. Oh, astaga. 

175
 Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus! Jika seseorang mempunyai 

Benih Allah di dalam dirinya dengan Roh Allah menyirami Benih itu, maka 
pekerjaan-pekerjaan yang sama yang Yesus—yang dimanifestasikan di 

dalam Yesus, Dia yang adalah Benih Allah yang asli itu, kematianNya 

membawa anda kembali ke Benih Allah yang asli itu, dan jika Roh yang 
sama yang ada di dalam Dia diam di dalam anda, Roma 8:11 maka pekerjaan-

pekerjaan yang sama akan dimanifestasikan. 

176
 Anda tidak percaya itu? Baiklah, coba menuju ke Yohanes 14:12. Anda 

berkata, “Saya adalah orang percaya, Saudara Branham. Saya yakin saya 
adalah orang percaya.” Baiklah, saya akan lihat apakah Yesus telah 

memanggil anda sebagai orang percaya, lihat saja apakah Firman Allah 
memanggil anda . . . 

Sesungguhnya, sesungguhnya, . . . (mutlak, mutlak) . . . 
aku berkata kepadamu, barangsiapa percaya kepada-Ku, 
ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku 
lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari 
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pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa. (Apakah itu? Benih 

yang sama.) 
177
 Tidak bisa tetap . . . Bagaimana mungkin anda menanam gandum di 

sini dan gandum di sini dan berkata, “Aku akan mendapatkan mentimun di 

sini dan gandum di sini?” Anda tidak bisa melakukan itu. Satu-satunya cara 
agar anda bisa mendapatkan mentimun adalah dengan menanam 

mentimun. Jika anda menyilangkannya, maka itu tidak akan menjadi 
mentimun. Itu akan menjadi kemunafikan. Apakah itu benar? Itu akan 

menjadi kemunafikan, sahabat-sahabat. Hal ini . . . Anda harus 

mengatakannya. Ini bukan salah satunya. Bukan mentimun atau apa yang 
anda silangkan dengannya. Itu adalah persilangan, dan itu adalah suatu 

produk yang buruk, dan di dalam dirinya ia mati, dan ia tidak dapat 
memperanakkan dirinya lagi. Ia langsung mati di situ—kembali, tidak akan 

berkelanjutan. Itu sudah berakhir; itu saja. Tetapi jika anda ingin 

mentimun, mulailah dengan mentimun. 
178
 Jika anda ingin sebuah Gereja, mulailah dengan Firman Allah. Jika 

anda ingin Kehidupan Allah, mulailah dengan Firman Allah. Terimalah 
Firman Allah dalam kepenuhanNya, setiap takaranNya. Dan kemudian hal 

itu . . . Dan jika hal itu adalah kepenuhan Allah di dalam diri anda, maka 
hujan yang turun akan menghasilkan persis apa yang ada di taman anda. 
179
 Lantas, sekarang, ke manakah munculnya kelompok Hujan Akhir anda 

itu? Anda tahu bukan, ke manakah itu perginya? Pergi bersama dengan 
labu-labu liar yang Elia dapatkan dan menyangka bahwa mereka adalah 

labu-labu liar atau hal itu—sekolah para nabi yang ada di sana, yang 
denominasi mereka miliki: mengumpulkan beberapa labu-labu liar dan 

menyangka itu adalah—itu adalah kacang-kacang polong. II Raja-raja 38-41 Oh, 
baiklah. 
180
 Maka pekerjaan-pekerjaan yang akan dimanifestasikan di dalam Dia 

adalah sama, sebab itu adalah Benih Firman Allah yang sama. Anak Allah 
adalah contoh BenihNya. Dan bagaimana KehidupanNya yang dulu ketika 

Roh tercurah ke atas Dia sesudah pembaptisanNya dan Roh Kudus turun 
ke atasNya, Kehidupan itu juga yang Dia hasilkan akan—bahwa Roh dari 

Roh Kudus yang sama itu menyirami akan menghasilkan suatu jenis 
Kehidupan yang sama, akan melakukan hal yang sama yang dulu Dia 

lakukan; jika itu adalah Benih yang sama. Benih Anak Allah akan 

menghasilkan seorang Benih Anak Allah. 
181
 Nah, memalukan kalian para wanita yang berambut pendek. 

Memalukan kalian para pengkhotbah yang menyangkal Kebenaran itu. 
Berkata, “Tidak apa-apa; rambut tidak ada hubungannya dengan itu.” 

Tetapi Allah mengatakan itu ada. Melihat di manakah itu? Paham? 
182
 Itulah sebabnya saya percaya Firman. Itu adalah Benih. Dan jika hujan 
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turun ke atas Benih itu, ia akan menghasilkan sesuai jenisnya. 

183
 Nah, apa yang menjadi masalah dengan kebangunan rohani-

kebangunan rohani ini? Apa yang kita lakukan? Menjadikan satu juta jiwa 
lebih di tahun 44-an: itu Baptis, Presbyterian, dan entah apa lagi, 

Karismatik/Pentakosta. 

184
 Tetapi di manakah manifestasi pekerjaan-pekerjaan Yesus Kristus. 

“Aku tidak dapat berbuat sesuatu jikalau Bapa tidak memperlihatkannya 
kepadaKu terlebih dahulu.” Yohanes 5:19 Dari manakah jenis Benih itu berasal? 

Roh Kudus akan menyirami dan menghasilkan Benih tersebut. Itulah Air 

bagi Benih tersebut. Jika Benih itu sudah ditanam, tepat untuk itulah Air 
itu. 

185
 Jika Air itu jatuh ke atas anda, namun anda berkata, “Terpujilah 

Tuhan, coba saya beritahu sesuatu kepada anda, pengkhotbah. Aku anu-

anu, dan aku tidak percaya dengan hal seperti itu.” Anda adalah milik 

denominasi. Anda hanyalah seorang munafik sejak mulanya. Itulah jenis 
benih yang dulunya ditanam. 

186
 Jangan—jangan—jangan—jangan salah paham dengan saya. Saya 

mengasihi anda, sayang. Saya sedang mencoba memberikan hal ini kepada 

anda. Paham? Saya—saya akan . . . Saya akan—saya akan berhenti pada 

hal itu sesudah saya selesai pada hari ini. Saya akan membiarkannya 
berlalu, tetapi sekarang saya ingin anda tahu apa yang benar dan alasan 

saya percaya pada apa yang saya percaya. Saya percaya iblis sudah 
memperdaya anda. Terus terang, saya tahu dia sudah memperdaya anda. 

Menurut Firman Allah, Ia tidak dapat gagal. Dia sudah memperdaya anda. 

Benar, tuan. Itulah kenapa saya mengkhotbahkan hal-hal itu dengan cara 
yang saya lakukan: karena Firman Allah mengatakannya. 

187
 “Oh,” katakanlah, “Nah, Saudara Branham, ini adalah zaman yang 

berbeda.” Biarpun begitu ini adalah Firman yang sama. 

188
 Mereka sudah mengambil gandum dari lumbung yang ada di zaman 

Yusuf dan menaruhnya dan menanamnya di sini beberapa tahun yang lalu. 
Anda sudah melihat hal itu di majalah? Dan itu menghasilkan panenan 

gandum. Itu tetap gandum; itulah alasannya. Hal yang ia butuhkan 
hanyalah air. 

189
 Firman Allah tetap sama seperti Ia yang dulu ketika Dia 

mengucapkanNya ribuan tahun yang lalu. Satu hal yang diperlukannya 

adalah air. 

190
 Kenapa kita tidak memperoleh panenan? Karena kita memasukkan 

jenis benih yang salah. “Berapa banyak dari kalian semua yang mau 

mengubah tanda keanggotaan kalian?” Dua kali lipat lebih banyak anak 
neraka dari pada dulu ketika anda memulai. “Kalian Methodis, berapa 
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banyak yang mau menjadi Baptis? Kalian Baptis, yang mau menjadi 

Karismatik/Pentakosta? Bawa saja keanggotaan kalian kemari.” Oh, astaga! 

Omong kosong! Sampah! Sampah si Iblis. Sama sekali tidak ada Kehidupan 
di dalamnya. Itu adalah persilangan, kemunafikan, mati, kematian ganda, 

dicabut sampai ke akar-akarnya. Bukankah Yesus berkata, “Setiap tanaman 
yang tidak ditanam oleh BapaKu yang di surga akan dicabut?” Denominasi 

atau apa pun itu, itu akan dicabut. 
191
 Hanya Firman Allah yang akan bertahan. Benar. Itulah yang Dia 

katakan. “Setiap perkataan manusia adalah dusta, tetapi FirmanKu adalah 

Kebenaran.” Roma 3:4, Mazmur 116:11 
192
 Lantas ke mana kita akan pergi? Lebih baik anda kembali ke panca 

indera anda. Tetapi anda tidak dapat mendengarnya jika anda tidak 

ditentukan untuk mendengarnya. Kita sedang memasuki hal itu. Tidak 

heran itu jatuh seperti air ke atas punggung bebek. Ia dijadikan untuk 
menumpahkan air, bukan menyerapnya. 
193
 Bahtera terbuat dari kayu gofir dan kayu sitim. Itu adalah yang 

paling—itu tidak lain hanya berlubang; tidak ada apa-apa di dalamnya 
selain berlubang. Semuanya dikeluarkan dari situ. Ia tumbuh seperti itu, 

kayu yang paling ringan yang pernah ada, lebih ringan dari pada balsam. 
Kenapa dulu mereka melakukannya? Supaya dia dapat merendamnya 

dengan ter. Kejadian 6:14 Jika itu tarbantin . . . Anda berkata, “Tidakkah kayu 
tarbantin bagus?” Tidak tuan, ia tidak akan menyerap apa pun; ia 

menolaknya. Itu adalah penolak, dan yang ini adalah suatu penyerap. 
194
 Dan Benih Allah yang sejati adalah suatu penyerap bagi Roh. Semua 

ajaran-ajaran denominasi ditolak; semua ketidakpercayaan ditolak. Dan 

ketika Roh Kudus masuk ke dalam bakal benih Kehidupan yang sedang 

terbaring di situ, Itu menghasilkan Benih yang lain, tepat sekali. Anak Allah 
yang lain dilahirkan. Amin. Allah kecil yang lain, anak Allah! 
195
 Saya adalah seorang Branham karena saya dilahirkan dari pasangan 

Charlie dan Ella Branham. Itu menjadikan saya seorang Branham karena 
saya adalah benih mereka. Permufakatan keduanya dengan sperma 

mereka yang menyatu menjadikan sebuah benih, dan itu menjadikan saya. 
196
 Ketika Allah dan FirmanNya menjadi satu, haleluya, di mana . . . Ketika 

Roh Allah menyirami Benih Allah, Firman Allah, Ia menghasilkan Allah; dan 

itu bukan individu tersebut; itu adalah Allah. Sebab apa? Anda mati; anda 
bukan diri anda lagi. I Korintus 6:19 Anda mengenali diri anda mati, berlubang, 

menantikan bakal benih dari Benih tersebut. Kemudian apakah itu? Itu 

bukan anda lagi; bukan manusia itu; itu adalah Allah di dalam manusia itu. 
Itu adalah bakal benih dari Benih, seperti permulaan Firman yang 

diucapkan. Firman Allah yang dimanifestasikan di dalam manusia itu; maka 
itu bukanlah manusia tersebut; itu adalah manusia yang sudah mati. Dia 
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tidak dapat menjadi suatu persilangan dan menjadi seorang anak pada 

saat yang sama. Kalau bukan anak kematian atau anak Kehidupan. Jadi 

jika dia adalah anak kematian, serahkan dia kepada iblis dan biarkan dia 
membunuhnya. Atau serahkan kepada Tuhan sejenak dan biarkan Dia 

membunuh iblis yang ada di dalam diri anda—mengeluarkan dia: 
melubangi anda. Selanjutnya biarlah Allah menanam KehidupanNya sendiri 

di dalam anda, maka itu bukanlah anda lagi; itu adalah Kehidupan Allah, 
karena itu adalah Firman Allah, yang disirami oleh Roh Kudus akan 

menghasilkan yang sama. Anda memahaminya? 
197
 Saya akan suka mengkhotbahkan tentang hal itu untuk beberapa saat, 

tetapi dengan 30 atau 40 halaman nas Alkitab di sini . . . Dan saya baru 

mendapatkan 3 halaman sampai sejauh ini. Astaga! Baiklah. 
198
 Yang dimanifestasikan, pekerjaan-pekerjaan yang sama—yang sama 

dimanifestasikan oleh kita, sebab Itu adalah Firman yang sama. Nah, jika 
anda ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, lakukanlah hal yang 

sama yang Dia lakukan. “Barangsiapa percaya kepadaKu akan melakukan 
pekerjaan-pekerjaanKu.” Apakah itu? Percaya, apa? Bahwa Dia adalah 

bakal benih dari Benih Asli yang datang itu. Di manakah benih itu? 
199
 Di sini, biar saya ambil saputangan-saputangan ini. Inilah manusia 

yang diharapkan itu, sebelah sini. Inilah manusia itu yang diharapkan itu. 
200
 Apa yang dulu terjadi? Hawa menyilangkannya—memperanakkannya. 

Apakah itu dulunya . . . Lantas apa yang dulu ia lakukan? Berpaling kepada 
kematian, terus sekarat, sekarat. Nah, manusia ini yang muncul . . . 
201
 Nah, di sinilah tinggal Firman yang sama itu. Inilah Firman sedang 

berbaring di sini, sama. Nah, apa yang terjadi? Inilah Firman itu. Nah, 

Firman yang Allah ucapkan supaya bertambah banyak dan memenuhi 

bumi, dulu Ia tidak dapat menemukan tempat untuk mendarat. 
202
 Akhirnya, Firman ini masuk ke rahim seorang perawan. Kita akan 

membicarakan lebih lanjut tentang kedua rahim itu pada sore ini. Dan apa 
yang terjadi? Dari Dia muncullah bakal benih Kehidupan itu, itu yang 

memberikan, Air yang memberikan bijinya itu kesempatan untuk 
mereproduksi dirinya sendiri. Roh keluar dari Dia dan naik. 
203
 Di sinilah kita. Kita datang. Apa yang sudah terjadi? Kita percaya Itu; 

kita percaya Itu. Nah, apa yang Yesus katakan? “Dia yang percaya 

kepadaKu.” Paham? “Dia yang percaya kepadaKu, pekerjaan-pekerjaan 
yang Aku lakukan, manifestasi di mana . . . Roh Kudus datang dalam rupa 

merpati ke atasKu dan melakukan hal ini, bukan melalui persilangan, 

melainkan melalui kelahiran dari seorang perawan.” Bukan rangkaian 
kehidupan itu, seperti memperanakkan seorang anak, suami kepada isteri; 

bukan, bukan itu, bukan suatu percampuran, melainkan kelahiran dari 
perawan. “Sekarang, melalui ini, Aku akan memberikan Kehidupan ini, 
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bahwa jika kamu dengan iman mau menerima Bapa, semua nabi, semua 

Firman Allah, maka Aku akan mencurahkan Kehidupan ini ke atasmu, dan 

kamu akan—tidak dapat berbuat apa pun selain menghasilkan hal yang 
sama yang Aku hasilkan.” Itulah dia. “Pekerjaan-pekerjaan yang Aku 

lakukan akan dia lakukan juga.” Dan apa yang Dia lakukan? Seperti Bapa 
memimpin Dia, apa yang Dia lihat. Yohanes 5:19, hanya . . . “Aku tidak 

mengerjakan sesuatu sebelum Bapa memperlihatkannya kepadaKu.” 

204
 Siapakah Dia? Menjadikan diriNya manusia. Allah dijadikan daging dan 

tinggal di antara kita. Firman dijadikan daging dan tinggal di antara kita. 

Firman Allah yang diucapkan, melalui seorang perawan, menghasilkan 
sebuah tubuh, dan di dalam tubuh itu datanglah Air, Roh, dan dibasuh oleh 

air Firman dan kemudian masuk ke dalam Dia, diam di dalam Dia, dan di 
situlah datang Kehidupan Allah yang memanifestasikan diriNya melalui 

Kristus. Allah di dalam Kristus, Seorang yang diurapi. “Kristus” artinya 
“Seorang yang Diurapi,” seorang Manusia yang diurapi. Dan Allah diam di 

dalam Dia, apakah itu? Bakal benih dengan daging itu, Seorang yang 

diurapi, daging yang diurapi dengan Roh Allah itu menghasilkan Firman 
Allah yang dimanifestasikan. “Dan kita telah melihat Dia, Anak Tunggal 

Bapa, penuh kasih karunia.” Yohanes 1:14 Paham? 

205
 Begitulah, paham. Dia adalah Firman Allah yang dimanifestasikan. Dan 

sekarang Dia telah mati untuk membayar hutang dari persilangan anda. 
Bukan main! Bukan main! Jadi begitulah. Apakah itu? Supaya anda bisa 

mati bagi diri anda sendiri sampai anda bukan diri anda lagi dan dipenuhi 

dengan FirmanNya, Kolose 3:3 percaya FirmanNya, dan kemudian Roh Kudus 
yang ada di dalam Dia turun untuk menyirami Firman untuk membuatNya 

bertumbuh. Paham? Dan kemudian apakah itu? Allah bermanifestasi, 
melanjutkan pekerjaan AnakNya yang pertama, AnakNya yang Tunggal, 

paham, yang telah mati bagi kehidupan persilangan kita, supaya Dia boleh 

mendamaikan kita kembali menjadi anak-anak laki-laki dan anak-anak 
perempuan Allah, sehingga melalui gereja, akan mengalir Kehidupan yang 

sama oleh Firman, melanjutkan Firman yang dimanifestasikan seperti Ia 
yang dulu yang ada di dalam Kristus. II Korintus 5:18-21 Kristus adalah Firman 

Allah yang dimanifestasikan. Dan Dia telah mati, memberikan HidupNya, 
supaya Dia mengirimkan Roh: mengangkat tubuhNya dan mengirimkan 

Roh kembali untuk menyirami, membayar harga penebusan, jika kita mau 

percaya. Tepat begitulah—jika anda percaya. “Dia yang percaya kepadaKu, 
pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan . . .” Kemudian datanglah Roh 

Kudus ke atas Firman Allah yang sama. 

206
 “Nah,” anda berkata, “lantas di mana—di manakah Dia 

melemparkannya ke atas Alkitab?” 

207
 Alkitab sudah harus ada di dalam diri anda. Firman adalah Benih, dan 
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sepanjang Ia berada di sini ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi 

ketika Ia masuk ke sini, ketika Ia masuk ke dalam hati, maka Ia mulai 

bermanifestasi oleh Roh Kudus, pekerjaan-pekerjaan Allah. Kemudian 
penglihatan-penglihatan datang, kuasa datang, kerendahan hati datang. 

Semuanya yang pernah anda tahu lenyap. Anda menjadi tidak berarti; 
Kristus menjadi hidup. Anda mati; Dia hidup. Jadi begitulah. Sebab Dia 

mati, aku hidup. Kalau saya mati, Dia—Dia hidup lagi. Dan ketika saya 
mati, Dia menjanjikan Kehidupan kepada saya. Dan saya mati bagi diri 

saya sendiri, supaya saya dapat memiliki KehidupanNya; dan bagaimana 

saya melakukannya? Dengan menerima FirmanNya, BenihNya, 
memasukkan BenihNya ke sini oleh iman dan percaya itu, dan kemudian ia 

menghasilkan tepat seperti yang dikatakan Alkitab. 
208
 Nah, saudara-saudaraku, carilah ke seluruh negeri. Kita mendapati 

banyak tiruan. 
209
 Mari kita lanjutkan beberapa saat lagi. Paham? Baiklah, pekerjaan-

pekerjaan yang sama yang dimanifestasikan di dalam gerejaNya yang 
dulunya akan, yang dulu dimanifestasikan di dalam Kristus. Dia berkata 

demikian: Yohanes 14:12 “Langit dan bumi akan berlalu tetapi FirmanKu 
tidak akan berlalu.” Matius 24:35 Benarkah itu? Baiklah. 
210
 Sudah ditentukan seperti Dia dulunya, menjadi daging Benih Firman . . . 

lebih baik saya berhenti di situ sekarang. Mungkin anda tidak mau tetapi 

seseorang yang mendengarkan kaset akan—tidak akan mengerti. Sudah 

ditentukan: semua anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Allah 
ditentukan. Kita akan menuju ke nas-nas Alkitab sebentar lagi; saya hanya 

mengutipnya bagi anda: Efesus pasal 1 ayat 5. Baiklah, kita ditentukan. 
Kenapa? Kristus adalah Benih yang asli, dan Benih yang asli ini ditentukan 

melalui maksud dan rencana Allah, tahu bahwa kejatuhan itu akan datang, 

dan telah menentukan Dia untuk menggantikan tempat kita. Anda 
memahaminya? Semua anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Allah 

sudah ditentukan. 

“Tetapi,” anda berkata, “Lantas apakah Dia akan menghukum 

beberapa orang?” Tidak, tuan. 
211
 Di sini anda bebas untuk memilih, tetapi alasan bahwa Dia tahu . . . 

Dia adalah Allah, Seorang yang tidak terbatas, seperti yang sudah saya 
katakan kepada anda tentang hal itu, Dia sudah mengetahui sebelumnya 

segala sesuatu yang akan terjadi. Dia sudah tahu siapa mereka. 
212
 Nah, Dia tidak membuat Hawa melakukan hal itu. Dia tidak menjadikan 

dia untuk melakukannya, tetapi Dia sudah tahu bahwa ia akan 
melakukannya. 
213
 Nah, tidak heran, saya yakin di Lukas pasal 12, saya yakin di situ, Dia 

mengatakan. Saya . . . Jangan mencatatnya. Saya akan mendapatkannya. 



38 FIRMAN YANG DIUCAPKAN ADALAH BENIH YANG ASLI #1 

Saya sudah mencatatnya, sebentar lagi, di situ. Dia berkata, “Mereka 

mempunyai mata tetapi mereka tidak melihat. Mereka mempunyai telinga 

tetapi tidak mendengar. Yesaya sudah berbicara mengenai kamu. Yesaya 
menubuatkan tentang kamu.” Matius 13:13,14 Dan di sanalah mereka sedang 

duduk dengan mata, telinga, dan yang lainnya, sekalipun begitu mereka 
tidak dapat melihat. Kenapa? Mereka adalah sebuah penolak Firman Allah. 

Lalu Yesus berkata, “Oh, kamu munafik. Kamu adalah . . . Kamu—kamu 
adalah anak-anak si jahat dan kamu melakukan pekerjaan-pekerjaannya. 

Kemudian menyalahkan Aku,” Dia berkata, “menolak pelayananKu . . .” 

Kalau begitu tunjukkan kepada saya di manakah pelayanan anda yang 
menghasilkan Firman Allah yang penuh, seperti yang dulu Dia hasilkan. 

Paham? 

214
 Sekarang, sudah ditentukan sebagaimana Dia dulu—sekarang anda 

berkata, “Bagaimana penentuan/predestinasi itu datang?” Cara Allah . . . 

Nah, apakah—siapa saja yang tidak memahami hal ini, saya ingin anda 

mengangkat tangan anda sekarang sesudah saya selesai. Paham? Allah, 
pada mulanya, menugaskan Adam dan Hawa untuk bertambah banyak dan 

memenuhi bumi. Begitulah bagaimana seks itu dulunya diberikan; 
begitulah kenapa itu dulunya. Tetapi apakah yang dihasilkan oleh 

persilangan itu? Mendatangkan maut. Nah, kita akan mendapatkan hal itu 

pada sore ini di dalam hal dua rahim itu. Paham? 

215
 Sekarang, perhatikan. Nah, dalam hal ini Allah sudah melihat dan 

menentukan sebuah dunia bagi anak-anak laki-laki dan anak-anak 

perempuan. Dia telah menentukan mereka untuk berada di sana. Dan 
karena persilangan itu, ketidakpercayaan kepada Firman Allah, yang 

disebabkan suatu persilangan, Allah sudah menaruhnya kembali ke sana 

sehingga anda tidak perlu menyilangkan lagi; anda dapat datang kembali 
ke Firman yang asli itu dan menjadi seorang anak Allah persis seperti yang 

dulu diharapkan pada awal mulanya. Paham? 

216
 Mau tidak mau Kristus menjadi seperti Dia dulunya. Dia adalah Anak 

Allah. Begitulah. Sekarang mengerti yang saya maksudkan? Nah, kalau 

anda dimaksudkan begitu, anda mengerti Firman Allah, anda 

mempercayaiNya; karena kenapa? (Ada sesuatu yang baru.) Paham? 
Kenapa? 

217
 Pernahkah anda mendengar mengenai sifat keturunan di dalam sebuah 

keluarga? Seorang . . . Seorang—seorang anak setidak-tidaknya akan 

meniru ayahnya, atau—atau ibunya, dan—atau kakeknya, atau neneknya. 
Itulah sifat keturunan di dalam keluarga. Anda sudah mendengar mengenai 

hal itu, bukankah begitu? 

218
 Baiklah, itulah hal yang sama dengan predestinasi itu. Anda diharapkan 

untuk berada di sini dari sejak mulanya, tetapi karena anda datang dengan 
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cara yang telah anda lakukan, anda tunduk pada kejatuhan itu. Tetapi 

dengan begitu anda ditentukan untuk mendengar Firman dan Itu 

membawa anda kembali ke tempat anda dulunya ditentukan. Amin. Tidak 
pernah melihat hal itu sebelumnya. Membawa anda . . . Dan apa yang 

membuat anda percaya kepada Firman Allah dan menolak hal-hal yang lain 
ini? Adalah karena anda dulunya . . . Ada sesuatu di dalam diri anda. Jauh 

di sana dulunya anda diharapkan . . . anda . . . apa . . . Anda dijadikan 
untuk hidup di sini selamanya. 

“Saya mau nas Kitab Sucinya, pengkhotbah.” 
219
 Ini dia: “Semua yang sudah Dia tentukan, sudah Dia panggil, semua 

yang sudah Dia panggil, sudah Dia benarkan, dan semua yang sudah 
dibenarkan, sudah Dia muliakan.” Roma 8:30 

“Apakah gunanya khotbah, Saudara Branham?” 
220
 Ada—ada sebuah panenan di sana; hal yang sedang saya lakukan 

hanyalah menjala. Saya sedang melemparnya saja ke sana dan melihat ke 
mana perginya. Jika para penolak itu, kotoran minyak dunia itu, 

denominasi-denominasi membuangnya, saya tidak dapat menolongnya; 
tetapi jika ada satu di sana yang dapat menyerapnya, dia akan berbalik 

menjadi anak laki-laki dan perempuan Allah, amin, sebab ia sudah 

ditentukan. 
221
 Itulah alasannya Allah dapat melakukan pekerjaan-pekerjaanNya 

melalui Yesus; Dia adalah seorang Anak yang ditentukan. Dia adalah Anak 

Domba yang disembelih sebelum dasar dunia. Wahyu 13:8 Sebelum ratusan 
juta tahun, triliun, berjuta-juta tahun yang lalu yang kita bicarakan 

beberapa saat yang lalu mengenai Kejadian 1:1, Dia memang dulunya 
ditentukan untuk mengambil tempatNya. Amin. Itulah alasan Dia 

melakukan kehendak Bapa. Dia adalah Firman yang dimanifestasikan. 
222
 Dan setiap anak-anak yang lain akan mempunyai manifestasi yang 

sama, dan itulah orang-orang yang ditentukan. Kelompok kecil itu yang 

ada di setiap angkatan akan muncul di dalam kebangkitan itu sepenuhnya 

sejak permulaan dunia. Dan alasan mereka menantikan bagi hal itu . . . 
Bahkan Paulus mengatakannya di Kitab Wahyu, atau di—di Ibrani pasal 11, 

dikatakan bahwa “mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba 
dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan; 

dunia ini tidak layak bagi mereka.” Ibrani 11:37,38 Amin. Tidak punya apa-apa 
untuk dimakan, dikejar-kejar, dan dipukuli, dan dianiaya, dan digergaji 

seperti Yesaya dan banyak lagi yang lain . . . Paulus berbicara mengenai 

orang-orang itu. Siapa itu, yang dia katakan, yang dulu mengucapkan, 
yang digergaji? Yesaya, nabi itu, yang sudah ditentukan bahkan sebelum 

dunia dimulai, dia seharusnya sudah datang melalui rahim Hawa. Tetapi 
kemudian dia datang melalui rahim—rahim seorang wanita; rohnya harus 
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datang ke sini untuk menjadi seorang saksi. 
223
 Jadi Yesus juga datang untuk kesaksian atas kematian, penguburan, 

dan kebangkitan di mana orang-orang akan mati, tetapi yang hidup lagi 
melalui Dia. Sebab Dia adalah Benih yang harus muncul itu. Amin. 

Berharap anda memahaminya. Baiklah. 
224
 Sudah ditentukan seperti Dia yang dulu, membuat Benih Firman itu 

menjadi daging di dalam anda, gerejaNya. Firman Allah. 
225
 Anda berkata, “Tentu, Saudara Branham, setiap Firman, saya percaya 

Itu.” Maka jangan mundur ketika anda mendapati tradisi anda berbeda. 

Paham? 
226
 Tetaplah dengan Firman itu, dan tetaplah dengan hal itu; perhatikan 

apa yang terjadi. Katakan, “Oh, Tuhan, aku percaya FirmanMu. Kirimkanlah 
Roh Kudus.” Kemudian lihatlah. Kemudian jika Dia memberikan kesaksian, 

maka anda tahu bahwa anda sudah mendapatkanNya, bukan oleh suatu 

sensasi; iblis-iblis melakukan itu; bukan oleh mukjizat-mukjizat, iblis-iblis 
melakukan itu; tetapi oleh percaya anda yang tetap di dalam Firman Allah 

dan kehidupan yang anda hidupi itu, tidak pernah menolak apa pun. 
Baiklah, hal itu membuat Firman menjadi daging, paham, daging dan Air-

Roh yang sama. 

Tunggu sebentar. Saya tidak dapat melewatkan hal ini begitu saja. 
Paham? 
227
 Yesus adalah Benih Abraham, berbicara secara daging. Apakah itu 

benar? Benih Abraham yang ditentukan. Galatia 3:14,16 Dan ketika Roh turun 

ke atas Dia, jenis Kehidupan apakah yang dulu Dia datangkan? Dia 

mendatangkan suatu kehidupan iman. Jenis kehidupan apakah? 

“Apakah anda maksudkan Dia akan menjadi seorang pendatang seperti 

Abraham?” 
228
 Begitulah di mana orang-orang sangat dibingungkan pada masa ini. 

Mereka mencoba untuk berpikir bahwa seorang manusia Allah harus 

melakukan hal ini, dan mengikuti hal ini, dan melakukan hal itu. Oh, 
kasihan, bukan. Apakah . . . 
229
 Bagaimana Kristus menjadi Benih Keturunan Abraham? Bukan di dalam 

diriNya, begitu banyak di dalam tubuhNya, karena Ishak, benih Ishak itu, 

pada akhirnya jatuh dan mati. Ia murtad dan bercampur juga. Kita akan 
langsung memahaminya. Paham? Tetapi benih iman Abraham adalah 

bahwa dia percaya Firman Allah tanpa menghiraukan keadaan yang ada . . . 

Begitulah. Whew. Anda tahu, saya merasa sepertinya ingin bersorak. Lihat. 
Nah, lihat, benih iman Abraham itu . . . Apakah itu? Bukan tubuh Abraham, 

melainkan iman Abraham. Iman Abraham di dalam apa? Firman Allah. 
Tidak soal apa yang datang, dia menyebutkan apa pun bertentangan 
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denganNya, seolah-olah itu bahkan tidak ada di situ. Oh, saya, tidakkah hal 

itu akan mencabik-cabik denominasi-denominasi ini? Hum, hum, hum. 

Hum! Itu pasti. 
230
 Bahkan andaikata kebenaran tentang pernikahan dan perceraian itu 

saja dikemukakan di dalam Terangnya bahwa itu ada di sini di dalam 

Alkitab ini, itu akan memisah setiap gereja di kota ini, di kota yang lainnya: 
mencoba untuk kembali kepadanya. Kedua sisi itu sudah salah. Saya bisa 

membuktikannya melalui Firman. Keduanya salah. Baiklah. Apakah seorang 
pria seharusnya melakukan ini atau melakukan itu, ataukah seorang wanita 

ini atau itu, saya tidak akan mengatakannya, karena sekarang ini saya 
sudah mendapati adanya kebingungan di antara mereka. Paham? Yesus 

berkata, “Biarkan saja mereka. Orang buta menuntun orang buta, wah . . .” 
Matius 15:14 Mereka hanya mempertengkarkan saja soal itu; mereka tidak 
akan percaya. Jika mereka dilahirkan kepada Hidup yang Kekal, mereka 

akan percaya Firman. Paham? Itu benar. Jika tidak, Allah akan menyatakan 
diriNya kepada mereka. Jika mereka tidak percaya itu, yah, mereka tidak 

akan percaya itu; itu saja. 
231
 Mari menuju ke yang ini lebih dulu. Lain waktu saja kita bahas itu, 

tetapi sekarang mari perhatikan yang ini dulu dan melihat kenapa kita 

harus percaya kepada hal-hal ini, apa sebab kita harus percaya kepada hal-

hal tersebut. Anda harus percaya hal-hal itu. Jika tidak, anda binasa; tentu. 
232
 “Percaya apa, Saudara Branham? Anda?” Tidak, tuan, bukan saya. 

Anda percaya kepada saya dan . . . 
233
 Saya berbicara Firman. Saya tidak menempatkan apa pun di sini. Saya 

hanya mengatakan kepada anda apa yang Alkitab katakan tentang percaya 

kepada Firman ini. Dan itulah yang sudah saya lakukan yaitu berusaha 

untuk percaya kepada Firman dengan cara sebagaimana Ia dituliskan. Saya 
tidak menambahkan apa pun, mengurangi apa pun; saya hanya 

membacaNya saja sebagaimana Itu dituliskan dan mempercayaiNya seperti 
itu. Dan oleh kasih karunia dan pertolongan Allah yang Mahakuasa, Dia 

sudah menegaskanNya. 
234
 Dan saya meminta kepada siapa pun untuk membantahNya. Nah, anda 

yang mendengarkan kaset-kaset ini, silahkan bantah itu. Katakan kepada 

saya apabila saya pernah sekali saja memberitahukan sesuatu yang salah 

kepada anda . . . dan itu tidak terjadi. Beritahukan kepada saya apa saja, 
setiap saat, bahwa Allah tidak pernah mensahkan dan menghasilkannya 

tepat dengan cara sebagaimana itu sudah dikatakan sebelumnya. Baiklah. 
235
 Ditentukan seperti dia dulu, membuat Benih Firman yang sama itu 

menyirami apa? Apakah gereja di zaman ini adalah seorang Mempelai 

Wanita yang ditentukan? Apakah Allah berkata bahwa Dia akan mempunyai 
seorang Mempelai Wanita yang tanpa cacat atau pun kerut? Efesus 5:27 Maka 
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itu sudah ditentukan, bukankah begitu? Paham? Baiklah, Kristus sudah 

ditentukan. Dia adalah Benih Rajani Abraham, dan apa yang dilakukannya? 

Ketika Roh datang pada Kristus, Dia memberikan kesaksian tentang Firman 
Allah, dan ketika—ketika Air itu, Roh, jatuh ke atas Benih Firman itu, Benih 

Rajani iman Abraham di dalam Firman Allah akan menghasilkan jenis 
panenan yang sama. 

Berkata, “Saya tidak percaya itu.” 
236
 Baiklah, mari temukan. Mari kita lanjutkan sekarang dan melihat; 

apakah kita adalah benih Abraham? Kejadian 17. Kembali ke Kejadian dan 

buka pasal 17. Saya meninggalkan banyak di sini, tetapi saya—saya sudah 
harus menyinggung sebagian darinya di sini, karena kritik akan datang dan 

berkata, “Saya tidak percaya itu,” jadi kita akan tempatkan saja sedikit di 

situ sehingga Dia dapat menghentikannya mengatakan begitu. Paham? 
Baiklah, 17:7. Mari mulai dengan ayat 6. 

Dan Aku akan membuat engkau berbuah-buah sangat 

banyak . . . (Benih Abraham) dan Aku akan menjadikan 

bangsa-bangsa (Bangsa-bangsa Kafir dan semuanya) . . . dan 
dari padamu akan berasal raja-raja. 

Aku akan meneguhkan perjanjianKu (sekarang 

perhatikan) . . . antara Aku dan engkau serta benih 
keturunanMu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, 
supaya Aku menjadi Allahmu, dan Allah dari benih 
keturunanmu. 

237
 Sekarang siapakah benih Abraham itu? Bukan dagingnya. Paulus 

mengatakan Yahudi—Bukanlah Yahudi secara lahiriah; tetapi Yahudi secara 
batiniah. Roma 2:29 Paham? Siapakah benih Abraham itu? Mereka yang 

percaya kepada seluruh Firman tanpa menghiraukan apa kata denominasi 

atau apa kata papa atau mama atau yang orang lain katakan; mereka 
percaya kepada seluruh Firman Allah. Allah berkata, “Sekarang juga Aku 

akan meneguhkan perjanjianKu, menentukan perjanjian ini dengan engkau 
serta Benihmu di setiap angkatan yang sesudahmu yang akan percaya 

kepadanya.” Jadi begitulah—benih Abraham. Nah, anda berkata . . . 

Sekarang perhatikan, Allah berkata, “Aku akan meneguhkan perjanjianKu 
dengan Benih itu.” 

“Baiklah,” anda berkata, “Saudara Branham, hal itu memberikan setiap 

orang . . .” 
238
 Tunggu sebentar. Mari ke Efesus, di Kitab Efesus itu, dan kita akan 

mulai dengan Efesus pasal 1. Dan kemudian kita akan baca sedikit di sini 
dan melihat apa yang harus Allah katakan tentang hal ini—subyek ini. 

Sekarang, dengarkan. Paulus, nah perhatikan cara dia mengalamatkan hal 
ini. 
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239
 Setiap orang berdiri sekarang, kita baru mendapatkan . . . atau atas 

tinjauan anda. Kita hanya punya waktu beberapa menit dan kemudian kita 

akan . . . kira-kira 45 menit, kira-kira, kemudian kita akan bubarkan untuk 
makan siang. Nah, lihatlah. 

Dari Paulus, rasul . . . 

240
 Apakah “rasul”? “Seorang yang diutus.” “Paulus, seorang yang diutus 

Yesus Kristus” Apakah itu benar? “Oleh kehendak dari Mahkamah Agama?” 
Saya salah membacanya, bukankah begitu? “Oleh kehendak Luther, atau—

atau . . .”? Baiklah, tidak apa-apa: 

Dari Paulus, rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah, 
kepada orang-orang kudus . . . 

241
 Siapakah itu? Kepada setiap orang? Tidak, tuan. Tidak setiap orang 

dapat menerimanya. Itu benar. 

 . . . kepada orang-orang kudus di Efesus, dan bagi 
orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. 

242
 Mereka yang sudah ada di sana, itulah yang saya harapkan akan saya 

bicarakan kepada jemaat ini pada pagi ini: mereka yang sudah ada di 

dalam Yesus Kristus. Nah, begitulah di mana hal ini . . . 
243
 Lihat, anda tidak bisa memberitahu bayi-bayi yang ada di luar sana 

tentang hal ini. Mereka tidak bisa makan daging; mereka harus minum 
susu. Mereka itu kerdil. Paham? Jadi ingatlah, mereka tidak dapat makan 

daging yang keras. Sekarang . . . 

. . . kepada orang-orang yang percaya di dalam Yesus 
Kristus: 

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa 

kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. (Baiklah.) 

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus 
yang dalam Kristus telah memberkati kita . . . 

244
 Nah, dia sedang berbicara kepada gereja sekarang. Perkataan ini tidak 

ditujukan kepada orang luar; tetapi kepada gereja 

. . . dengan segala rohani—berkat rohani di tempat-
tempat surgawi . . . 

245
 Seperti pada pagi ini, mereka yang mengasihiNya memakanNya saja. 

Paham? 

. . . tempat-tempat surgawi di dalam Kristus.” 

Menurut pemilihanNya atas kita . . . 

246
 Apakah kita memilih Dia? Huh? “Oh, Saudara Branham, maaf, saya 

yang memilih.” Bukan, anda . . . Menurut Firman, bukan anda yang 
memilih. 
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247
 Yesus berkata, “Kamu tidak pernah memilihKu; tetapi Aku yang 

memilihmu.” Yohanes 15:16 Oh, yah. Kapan Dia memilihnya? Kapan Yesus 

mengatakan bahwa Dia memilih gerejaNya? Sebelum dasar dunia 
dijadikan. 
248
 “Menurut pemilihanNya atas kita di dalam Dia,” di kebangunan rohani 

yang terakhir dari Dr. Anu-anukah? Tidak, tidak. Anda mungkin membaca 
hal itu di kredo, buku teks, tetapi bukan yang Ini. Paham? 

Menurut pemilihan-Nya atas kita di dalam Dia sebelum 
dasar dunia dijadikan, . . . 

249
 Kapan kita dipilih, pada saat kebangunan rohani yang terakhir, pada 

malam kita diselamatkan? Wah, ketika—ketika belum ada dunia, belum ada 
bintang, belum ada atom-atom, belum ada molekul-molekul, itulah ketika 

kita dipilih. Amin. Oh, jangan biarkan saya mulai mengkhotbahkan hal itu 
pada saat ini. Saya hanya mencoba menjelaskan sesuatu di sini. Baiklah. 

. . . sebelum dasar dunia dijadikan supaya kita . . . 

250
 Apa? “Anggota-anggota”? Bukan. “Kita seharusnya, oh, sesudah kita 

diselamatkan, kita hanya melakukan seperti yang anda inginkan”? Bukan. 

. . . supaya kita kudus dan tak bercacat di 
hadapanNya . . . 

251
 “Keanggotaan”? Bukan, bukan. Itu adalah “kasih.” Bukan begitu? Itu 

benar. Baiklah. “Di dalam kasih.” Maaf. Saya rasa saya memotongnya 
sekarang. Seharusnya saya tidak melakukannya. Baiklah 

. . . di dalam kasih. 

Ia telah (Apa? M-e-n-e-n-t-u-k-a-n . . . Oh!) menentukan 
kita dari semula oleh Yesus Kristus kepada pengadopsian 

anak-anakNya (Benih itu pada mulanya, paham) . . . anak-
anakNya oleh Yesus Kristus bagi diriNya sendiri, sesuai 
dengan kerelaan kehendakNya. 

252
 Siapakah yang melakukannya? Allah. Kapan Dia melakukannya? 

Sebelum dasar dunia. Lantas jika kita datang dalam suatu kelahiran yang 

cemar melalui Hawa yang rusak, menjadikan kita semua anak-anaknya dan 
tunduk kepada maut, maka kedaulatan Allah harus membuat jalan untuk 

menebus anak-anakNya, “Dan semua yang sudah Bapa berikan kepadaKu 

akan datang kepadaKu. Dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat 
datang kepadaKu kalau BapaKu tidak menariknya.” Yohanes 6:44;10:29 Oh, 

bukan main. Nah, di manakah hal yang hebat yang sudah anda lakukan 
itu? Anda tidak pernah melakukan apa pun. Anda seharusnya malu. Allah, 

yang telah melakukan semua hal itu . . . Roda itu berputar dengan benar. 
253
 Seseorang datang tempo hari, mengatakan bahwa seseorang sudah 

mengatakan sesuatu yang buruk tentang saya dan—dan menuduh saya 
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atas sesuatu yang dulunya salah. Dan saya katakan, “Oh lupakan itu.” 
254
 Katanya, “Bagaimana mungkin anda melupakannya begitu saja? Hal itu 

melibatkan keluarga anda. hal itu.” 
255
 Saya katakan, “Oh, astaga.” Saya berkata, “Hal itu sudah ditentukan 

sebelum dasar dunia dijadikan untuk memberikan suatu pengujian kepada 

saya.” Saya katakan, “Wah, oh, oh. Tentu, tidak apa-apa.”  

Katanya, “Bagaimana anda melakukannya?” 
256
 Saya katakan, “Jika saya memandang ke bawah dengan cara seperti 

ini, saya akan selalu jatuh.” 
257
 Begitulah perihal orang-orang di zaman ini. “Jika saya menerima 

Kebenaran Firman Allah, Saudara Branham, mereka akan menendang saya 

keluar.” Wah, apa yang sedang anda cari di sini? Lihatlah kemari kepada 
kesudahannya. Nah, seseorang yang memandang seperti ini, dia tidak tahu 

ke mana dia pergi. Dia memandang dengan cara begini. Tetapi jika anda 

memandang jauh ke sana, anda tidak peduli dengan apa yang sedang 
terjadi sekarang ini; anda tahu ke mana anda pergi. Paham? Itu saja. 

Lihatlah ke mana anda pergi. Tetaplah selaras dengan Firman. Baiklah. 
258
 “Menentukan kita sekarang kepada pengadopsian.” Nah, apakah anda 

percaya bahwa kita ditentukan? Sekarang, apakah Yesus ditentukan? Dia 
adalah Anak Domba Allah yang sudah disembelih sebelum ada cahaya, 

sebelum ada meteor, sebelum ada molekul, atom, apa pun juga. Dia 

adalah Anak Allah yang disembelih. Oh, kebesaran Allah! 
259
 Kemudian otak yang kecil yang sebesar kacang ini yang berasal dari 

suatu inkubator supranatural yang ada di sini, mencoba untuk 
memperdebatkan hal itu dan mengatakan bahwa itu tidak benar. Itu 

memalukan. Siapa anda? 
260
 Bahkan beberapa dari mereka mengatakan bahwa tidak ada neraka, 

sedangkan setiap hari anda sedang duduk di atas belanganya: 8000 mil 
lebih, tepat ada di bawah anda, vulkanik, dan kemudian memandang ke 

atas dan menantang Allah dan FirmanNya. Pada saat anda menantang 
Firman, anda menantang Allah. Tentu. 
261
 Oh, sungguh besar Engkau ya Allah. Betapa berterimakasihnya kami 

seharusnya. Baiklah. 
262
 Jadi, orang-orang yang percaya Firman dan Roh harus menjadi Satu. 

Anda mengerti? Orang-orang percaya, Firman, dan Roh mutlak Satu. Anda 

tidak melakukan dengan pikiran anda sendiri; anda tidak memakai akal 

budi anda sendiri. Tidakkah hal itu mengagumkan? Pikiran yang ada pada 
Kristus ada pada anda. Filipi 2:5 Paham? Pikiran yang ada pada Kristus yang 

ada pada anda akan menerima Firman sama seperti yang pernah Dia 
lakukan, karena Dia adalah Firman. Dan pikiran Kristus ada di dalam anda, 
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anda adalah Firman. Anda adalah Firman Allah yang hidup, perwakilan Dia 

di bumi ini, itu benar, melanjutkan pekerjaan itu. Gereja seharusnya 

begitu. Dan jika demikian, Alkitab dimanifestasikan lagi seperti pada zaman 
mula-mula dari para murid, sama seperti murid-murid. Alkitab hidup lagi di 

dalam diri anda. 
263
 Nah, coba lihatlah. Saya harus berusaha untuk mendapatkan sedikitnya 

5 halaman di sini dengan cepat, dan saya benci untuk berbuat begitu, 
tetapi saya harus menyelesaikannya, karena kalau tidak, maka akan saya 

lakukan sore ini dan saya ada sebuah pertemuan besok. Dan—dan saya 
harus bergegas sekarang. Baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk 

membuatnya sedikit lebih cepat jika kita bisa; secepatnya masuk ke 

dalamnya. Apakah anda percaya? Baiklah. 
264
 Dan jika demikian, Alkitab dimanifestasikan lagi seperti di zaman yang 

mula-mula, zaman Kristus. Paham? Karena anda adalah benih yang 
ditentukan sama seperti Kristus dulunya; dan ketika hujan turun ke atas 

benih itu, kehidupan itu menghasilkan dirinya. Ketika Roh Kudus tercurah. 
265
 Ketika Ia turun ke atas benih-benih itu yaitu yang Yesus katakan 

bahwa Dia yang memilih mereka, kapan? Sebelum dasar dunia. Maka 
mereka adalah benih yang ditentukan itu. Benarkah itu? Kemudian di 

sinilah mereka membawa diri mereka naik ke ruang atas itu, benih-benih 
ini, Firman, dan Firman sedang berbaring di situ tanpa Kehidupan di 

dalamnya. Tiba-tiba saja datanglah suatu suara dari langit seperti air yang 

baru menyembur keluar. Dan itu benar-benar memenuhi seluruh rumah di 
mana mereka sedang duduk. Dan benih-benih itu mulai bertumbuh. Ia 

mulai memanifestasikan dirinya, Firman Allah dimanifestasikan.             
Kisah Para Rasul 2:1-4 Baiklah. 

Lantas kenapa api kebangunan rohani itu reda? 
266
 Nah, saya mendapatkan kira-kira 10 nas Alkitab di sini, jika anda 

benar-benar bisa memperhatikannya di sini, bahwa saya seharusnya 
mengatakannya, tetapi saya harus banyak melewatkannya. Saya hanya . . . 

supaya anda mendapatkan garis besarnya.  
267
 Baiklah, lantas kenapa api kebangunan rohani itu reda? Nah, saya 

harus menyebutkan nama-nama. Saya tidak mau melakukannya sesudah 

ini, kecuali Allah menyuruh saya. Tetapi saya harus menyebutkan nama-
nama. Saya harus mengatakan hal-hal di mana saya tidak ingin 

mengatakan, tetapi agar hal ini menjadi jelas. 
268
 Anda bisa melihat sekarang di mana saya mendapatkan, alasan saya 

melakukan apa yang sudah saya lakukan. Saya percaya ini adalah Firman. 
Dan saya percaya bahwa Kristus memiliki sebuah gereja, dan gereja adalah 

ladang. Kita akan sampai ke situ beberapa saat nanti. Dan anda harus 
mendapatkan Firman di ladang itu sebelum Roh dapat melakukan sesuatu. 
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Paham? 
269
 Lantas kenapa api kebangunan rohani itu reda? Anda tidak sering lagi 

mendengar tentang Billy Graham, seperti halnya penginjil-penginjil besar 
itu. Oral Roberts tidak mengobarkan negara ini seperti dia yang dulu. 

Pertemuan-pertemuan saya bahkan tidak terdengar. Hanya ada tiga. Apa 
yang terjadi? 
270
 Nah, kita akan mendapatkan suatu pengajaran yang sungguh 

mendalam. Saya pasti akan menyebutkannya sekarang, dan andaikata 

kaset ini harus jatuh ke tangan Billy Graham, Oral Roberts, saya ingin 

kalian tahu, saudara-saudaraku, bahwa saya bukan tidak menghormati 
kalian; saya sedang menempatkan diri saya, jika kalian perhatikan di situ, 

sebagai saudaramu di dalam Injil. Dan saya rasa sesudah ini kalian akan 
mempunyai sebuah pengertian yang lebih baik, saudara-saudara, tentang 

kenapa saya melakukan apa yang sudah saya lakukan. Dan saya berharap 

bahwa saya mendapatkan kasih karunia dalam pandangan Allah dan di 
hadapan kalian, yang dengan jujur dan mengatakan yang sebenarnya 

alasannya kepada kalian. 
271
 Nah, Billy Graham . . . Dunia berkobar belum lama berselang bersama 

dengan Billy Graham. Anda sangat jarang mendengarnya saat ini. Dia 
masih terus, tetapi apa yang terjadi? Oral Roberts, wah, benar-benar 

mengobarkan bumi ini: menurun juga. Tommy Osborn, mereka semua 

adalah orang-orang saleh yang baik. Apa yang sudah terjadi? Percaya 
bahwa Allah memanggil saya bagi sebuah pelayanan, apa yang sudah 

terjadi dengan pelayanan saya? Nah, di sinilah akan menjawab beberapa 
pertanyaan. Apa yang sudah terjadi? 
272
 Anda berkata, “Saudara Branham, pelayanan anda adalah yang paling 

tidak terdengar dari antara mereka semua.” Itu—itu benar. Itu benar. 
273
 Pelayanan Billy Graham lebih terdengar dari pada pelayanan saya, dan 

Billy lebih terdengar dari pada Oral. Pelayanan Oral lebih terdengar dalam 
satu hari dari pada pelayanan saya dalam enam bulan. Tommy Osborn, 

Tommy Hicks, setiap orang-orang saleh itu, mereka lebih terdengar. Jadi 
sejauh itu berputar, maka pelayanan saya jauh lebih terdengar dari pada 

pelayanan-pelayanan mereka semua. Apa yang telah terjadi? 
274
 “Saudara Branham, anda berkata bahwa—bahwa anda memberitahu 

kami di sini sekarang ini bahwa anda benar-benar percaya Firman dan 

segala sesuatunya, nah kalau begitu apa yang telah terjadi pada diri anda? 
Apa yang sudah terjadi?” Itulah yang ingin kita ketahui. Itulah yang ingin 

kita ketahui. 
275
 Sekarang, simpan itu dalam pikiran anda sekarang. Turunkan payung 

itu, dan kebaskan air hujan itu, dan bukalah hati anda sebentar, dan 

dengarkan. 
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276
 Ingat, Alkitab mengatakan di Kejadian pasal 1 yang kita baca tadi 

untuk mendasari pemikiran bagi hari itu, bahwa setiap benih menghasilkan 

jenisnya sendiri. Ia pasti akan menghasilkan jenisnya sendiri. Itu benar. 
Setiap benih pasti akan menghasilkan . . . Ingat, bumi penuh dengan 

benih-benih dan bahwa hujan membuatnya menghasilkan jenisnya. 
277
 Saya percaya ini sudah dekat dengan masa penuaian. Tidakkah anda 

percaya itu? Anda semua setuju dengan hal itu. Kita dekat dengan masa 
penuaian. Nah, benih-benih sudah ditanam. Itulah yang menjadi masalah 

dengan kita. Benih-benih sudah ditanam. Oh! 

Oh, Tuhan, saya berharap anda bisa melihat apa yang sudah lewat di 
hadapan saya. 
278
 Benih-benih sudah ditanam. Ingat, ada waktu menanam; selanjutnya 

waktu menuai. Mereka tahu mereka mengatakan demikian. Baiklah. 
279
 Sekarang, sudah ada tiga jenis benih yang berbeda yang sudah 

ditanam. Sebuah denominasi, Billy Graham, dia adalah kepala penanam. 
Oral Roberts untuk Pentakosta . . . Benih Pentakosta sudah ditanam; saya 

sedang berbicara tentang organisasi saat ini. Dan kemudian Firman sudah 
ditanam. Nah, anda pasti akan mengerti, jemaat. Saya tidak akan 

mengatakan hal ini lagi jikalau Allah tidak menyuruh saya. Saya ingin anda 

memahami hal ini dengan baik dan jelas. Tiga benih sudah ditanam. 
280
 Itulah alasan bahwa penanaman akan segera selesai. Paham? 

Seluruhnya. Benih-benih harus ditanam sebelum Hujan itu turun. Itu 
benar? Atau, kalau tidak, Roh. Nah, anda akan tidak setuju di situ, tetapi 

tahan sebentar. Paham? Benih-benih harus ditanam dan kemudian hujan 

turun untuk membasahi benih tersebut. Benarkah itu? Nah, saya ingin . . . 
281
 Apakah ada di sini yang mengerti bahasa Ibrani, tahu kata-kata Ibrani? 

Baiklah, anda cari itu jika anda mau. 
282
 Nah, kita mendengar begitu banyak, dan begitu banyak organisasi-

organisasi dan yang lainnya berbicara tentang bahwa kita berada di hujan 

akhir. Omong kosong. Tidak ada yang seperti itu. 
283
 Oh, sesuatu sedang terjadi. Saya benar-benar dapat melihatnya lewat 

di hadapan saya. Ini ditangkap oleh Roh. Paham? Amin. Saya tahu ini 
adalah Kebenaran; ini adalah DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Melalui 

penglihatan, paham, bergerak dan datang . . . Hampir-hampir tidak bisa 
memandang ke bawah sini. Setiap kali saya memandang; saya melihatnya 

bergerak di depan saya seperti itu dan berhenti, dan bergerak ke arah sini, 

dan terlihat ke arah sini. Saya sudah dan sedang terus mencoba 
memperhatikan beberapa orang yang duduk di sekitar sini. Berpaling dan 

ke mana saja saya melihat, sepertinya di situlah. Paham? Baiklah. 
284
 Mari kembali dan mencobanya lagi sekarang, yakinlah bahwa saya 
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sudah mendapatkannya di situ. Saya tidak tahu apa sesungguhnya yang 

sudah terjadi di sepanjang antrian itu. Lihatlah. 
285
 Saya percaya bahwa ini sudah dekat dengan masa penuaian. Benih-

benih sudah ditanam. Benih denominasi dari gereja-gereja seperti orang-

orang Evangelical, seperti Baptis, dan Presbyterian, Lutheran. Dan benih-
benih Pentakosta sudah ditanam ke dalam organisasi Pentakosta, oleh 

orang-orang hebat seperti Oral Roberts, Tommy Hicks, dan Tommy 
Osborn, manusia-manusia besar Allah. Paham? Dan saya percaya bahwa 

Firman Allah yang tidak tercemar yang sudah ditanam itu jauh dari setiap 

organisasi-organisasi itu. Itulah yang menjadi masalahnya. Paham? Benih 
harus . . . 
286
 Benih yang ditanam harus mendapatkan benih air sebelum ia dapat 

tumbuh. Ia harus mendapatkan air yang jatuh ke atasnya sebelum benih 

yang sudah ditanam itu dapat tumbuh. 
287
 Nah, “Baiklah,” anda berkata, “Saudara Branham, sudah ada . . .” Saya 

tahu. Itu benar. Sedang menangkap pikiran anda pada saat ini, anda 

paham. Anda benar-benar tidak dapat menyembunyikannya sekarang ini. 
Paham? Baiklah, jadi berhati-hatilah dengan apa yang sedang anda 

pikirkan. 
288
 Nah, benih harus ditanam, dan kemudian ia harus mendapatkan air 

supaya tumbuh. 
289
 Sekarang, anda berkata, “Yah, Saudara Branham . . .” Saya akan 

mengekspresikan pemikiran-pemikiran anda di situ. “Kami sudah 

mendapatkan air itu.” Demikianlah itu. Itu benar. Anda sudah 

mendapatkan air. 
290
 Pernahkah anda menanam kubis, atau apa saja, atau benih-benih, atau 

yang seperti itu atau yang lain yang seperti itu, anda biasanya . . . 
Bukankah kalau tidak ada air mereka hanya menyiramkan sedikit air ke 

atasnya. Paham? Baiklah. 
291
 Tetapi sekarang tunggulah, apa yang kita punyai pada masa menanam 

itu? Hujan awal. “Oh,” anda berkata, “Saudara Branham, itu omong 

kosong.” 
292
 Nah, tunggu sebentar. Anda ambil kata “awal” itu di Yoel 2 Yoel 2:23 

dan lihatlah itu dan lihatlah apakah kata Ibrani—lihatlah ke bahasa 
Ibraninya dan lihatlah apakah itu tidak . . . Jika anda ingin menuliskannya, 

m-o-u-r-e-h, moureh, dan ambil kata Ibraninya dan terjemahkan dan 

lihatlah apa artinya kata “moureh”: “pengajaran.” Amin. Hujan pengajaran 
sudah diterbitkan. 
293
 Hujan pengajaran denominasi sudah diterbitkan. “Satu juta jiwa lagi di 

tahun 44-an,” Baptis, anu-anu, dan anu, anggota-anggota di gereja. Oral 
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Roberts, dan mereka, saudara-saudara yang dengan gerakan Pentakosta 

itu sudah menggerakkan perekonomian—atau gerakan Pentakosta yang 

besar itu sudah naik menjadi jutaan. Paham? Itu benar. Dan Benih itu 
sudah diterbitkan, Firman, bagi minoritas, kelompok itu. 
294
 Sekarang, perhatikan. Nah, ingat kata “m-o-u-r-e-h, moureh,” artinya 

“pengajaran, hujan awal.” Dikatakan “hujan moureh, hujan pengajaran,” 

hujan pengajaran keluar. Billy Graham sudah melanda dunia. Pentakosta 
sudah melanda dunia, dan Firman sudah melanda dunia. 
295
 Nah, apa permasalahannya sekarang? Dia [perempuan] sedang 

menantikan bagi “hujan akhir itu” sekarang. Itulah ketika ia menghasilkan 

buah-buahnya. Oh! Hum! Saya berharap anda memahaminya. Maka jenis 
benih yang sudah anda tanam di ladang anda itu akan menjadi jenis 

panenan yang akan anda tuai. Jika denominasi-denominasi menginginkan 

lebih banyak anggota, maka itulah yang akan mereka peroleh. Itulah yang 
sudah mereka peroleh. Pentakosta menginginkan lebih banyak Pentakosta; 

itulah yang akan mereka peroleh. Itu benar. Tetapi Firman akan 
menghasilkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Allah. Uh-uh, 

uh-uh. Itu akan datang juga. Perhatikan, lihatlah kepada hujan akhir yang 
besar itu yang diharapkan datang itu, bagaimana mereka akan meluap 

keluar tembok, dan meluber, dan bagaimana mereka akan menjadi seperti 

sebuah pasukan yang datang. Tunggulah sebentar. Uh-huh. Jenis panen 
yang akan anda dapatkan adalah dari jenis benih yang sudah anda tanam 

di ladang anda. Baiklah. 
296
 Dua jenis denominasi, anda paham, dua jenis denominasi akan 

menyatu bersama untuk pergi ke Sodom. Kejadian 19:1-29 
297
 Tetapi Firman akan tinggal dengan orang pilihan, Benih Raja. Amin. 

Paham? Yesus berkata, “Sebagaimana pada zaman Sodom, demikianlah 
kelak pada kedatangan Anak manusia.” Lukas 17:30 
298
 Dua malaikat pergi, dua orang hamba Tuhan yang diurapi, pergi ke 

Sodom untuk mencoba mengeluarkan seorang manusia yang sudah 

murtad, memiliki sedikit noda Allah perihal dirinya, dan isterinya, 

mempelainya . . . Anda tahu apa yang terjadi terhadap isterinya; dia 
dipermalukan. Dan lihatlah putri-putrinya dan lihatlah apa yang ia tetaskan 

sesudah mereka keluar. Selalu “hal yang menjijikkan.” Anda tahu itu benar. 
Maafkan atas pengungkapan kata itu, tetapi anda tahu, suatu hal yang 

membuat orang muntah, jadi itu adalah suatu . . . Itu selalu demikian; kita 
tahu itu. Nah, anda tidak bisa menyangkali Firman Allah. 
299
 Tetapi ada Seorang yang tinggal dengan Abraham yang memberikan 

sebuah tanda. Benarkah itu? Baiklah, baiklah. Satu orang tetap tinggal. 
300
 Disebut apakah Abraham dan kelompoknya? Benih pilihan yang tidak 

pernah menetap. Mereka adalah pengembara. Mereka berjalan kemari; 
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mereka berjalan ke sana. Mereka berjalan kemari; mereka melakukan 

perjalanan ke sana: interdenominasi. 
301
 Tetapi denominasi menetap dan membuat sebuah kota bagi dirinya, 

dan Lot menjadi imamnya, atau uskup, atau—anda tahu, entah jadi apa 

lagi dia di sana, orang ternama, duduk—duduk di dalam kota dan bertindak 

sebagai hakim, yang berkata (uskup, penilik negara), “Tidak, kami tidak 
mau orang itu ada di tengah-tengah kita; tidak tuan. Dia itu tidak setuju 

dengan teologia kita. Kita tidak bisa memilikinya.” Di sanalah si tua Lot itu. 
Di sanalah dia duduk. “Jika dia tidak mempunyai mandat dari kelompok 

kita, kita sama sekali tidak menginginkan dia.” Siapakah yang menjadikan 
kalian hakim atas rumah Allah, hei persilangan? Uh-huh. Bagaimanapun 

juga Firman Allah akan diberitakan. 
302
 St. Martin pergi ke sebuah kelompok seperti itu, dan orang itu bahkan 

tidak mau berdiri untuk memberi hormat kepadanya sesudah dia 
merusakkan pintu gerbang itu. Bahkan Allah membakar habis jubah orang 

itu, mendorong dia, membuat dia bangkit berdiri dan memberi hormat 
kepada nabi Allah yang memasuki kota tersebut. Uh-huh. Paham? Itu 

benar. Tempat duduknya dilalap api, di mana dia sedang duduk, dia 
sedang duduk di atas takhtanya. Itu benar. Anda sudah membaca sejarah 

gereja tersebut. Benar, tuan. Dia pergi ke sana dengan Firman yang benar, 

mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda heran dan dibuktikan di 
Firman bahwa begitulah dia dulunya. Mereka mempunyai keuskupan 

mereka sendiri, dan mereka mempunyai apa yang mereka inginkan, dan itu 
saja yang mereka inginkan; tetapi Allah hendak melihat hal itu . . . 

Mungkin beberapa anak-anak pilihan ada di situ, dan Dia harus pergi untuk 

mengambil mereka. Itu benar. 
303
 Jadi ingat, apakah itu? Nah, coba berhenti di sini sejenak. Lot pada 

waktu itu mempunyai pilihan untuk meng-interdenominasikan dirinya. 

Apakah itu benar? Dia pernah mempunyai pilihan untuk melakukan 
perjalanan bersama Abraham, tetapi cinta akan dunia menghimpit dirinya. 

Itulah yang ia lakukan di zaman ini. 
304
 Dan ingat, mereka yang ada di Sodom tidak pernah melihat satu pun 

dari mukjizat-mukjizat supranatural itu. Mereka mengalami suatu 

kebutaan; dan pemberitaan Firman membutakan mata orang yang tidak 
percaya. Itulah yang Billy Graham dan mereka yang lain telah lakukan: 

membutakan mata orang-orang tidak percaya yang ada di sana. Itu benar. 
305
 Nah, anda tidak bisa menyangkali yang Yesus katakan, “Sebagaimana 

pada zaman Sodom, demikianlah kelak pada kedatangan . . .” Dan di 

sinilah itu di dalam Alkitab. Paham? Keadaannya akan sama pada saat 

kedatangan Anak manusia. 
306
 Nah, perhatikan, tetapi ada Seorang yang adalah Firman. Dia adalah 
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Firman, dan di manakah Dia tinggal? Dengan orang yang dijanjikan, orang 

pilihan. Firman tinggal dengan orang pilihan. Dan Firman Allah pada zaman 

ini akan tinggal dengan orang-orang pilihan, Benih Rajani Abraham oleh 
janji itu. 

307
 Jenis pekerjaan apakah yang ia lakukan? Ketika itu dimanifestasikan 

kira-kira 800 tahun kemudian dalam rupa Yesus Kristus, ia melakukan 

pekerjaan-pekerjaan yang sama yang Orang itu lakukan di sana, yang 
Firman itu lakukan di depan pintu tenda Abraham, duduk dengan 

punggungNya membelakangi tenda itu, memberitahu Abraham bahwa 

namanya adalah Abraham, bukan Abram, itu adalah namanya yang dulu, 
yang menjadi namanya. Tetapi namanya adalah Abraham, karena Allah 

menemui dia beberapa hari sebelum itu dan memberitahu dia bahwa 
namanya adalah Abraham. Dikatakan, “Di manakah isterimu (bukan S-a-r-

r-a, S-a-r-a-h.) . . . Di manakah isteriMu Sarah?” Seolah-olah Dia tidak 

tahu. Kejadian 18:1-15 

Katanya, “Dia ada di dalam tenda di belakangMu.” 

308
 Dia berkata, “Aku akan datang kembali kepadamu.” “Aku,” kata ganti 

orang, “Aku akan datang kembali kepadamu, sesuai dengan masanya 

kehidupan,” oh, “dan kamu akan mendapatkan bayi yang sudah kamu 

nanti-nantikan itu.” 

309
 Hujan akhir akan siap dijatuhkan. Kamu sudah cukup lama menyimpan 

benih itu di situ, percaya, dan kamu sedang menantikan kedatangan 
seorang anak, dan dia sedang datang. Amin. Itulah gereja yang sejati di 

zaman ini, paham, Benih pilihan. “Kamu sedang menanti-nantikan dia, dan 

Aku akan mengirimkannya kepadamu.” Amin. Siapakah yang mengatakan 
itu? Firman. 

“Oh,” anda berkata, “Itu bukan Firman.” Tolong maafkan saya. 

310
 Abraham memanggil Dia Elohim; itulah Yang Mahakuasa, Dia Yang 

Esa. Dia adalah Firman: Elohim. 

311
 Ke manakah Dia datang? Benih Abraham. Sekarang, ingat, Dia tidak 

ada hubungannya dengan denominasi-denominasi mereka. Dia tetap 

bersama dengan orang pilihan, dan berkhotbah, itu benar, dan 
memperlihatkan tanda itu. Dan Yesus berkata . . . Dan sekarang, 

tunggulah sebentar. 

312
 Kemudian Sarah, di dalam dirinya . . . Lihatlah pencemaran itu. 

Paham? Nah, benar-benar tidak percaya kepada hal itu, Allah sudah 

hendak membunuhnya di situ. Apakah anda tahu itu? Dan dia keluar dan 
menyangkal . . . Abraham . . . Sarah tertawa di dalam hatinya, dengan 

kata lain, kepada dirinya sendiri. Nah, bahkan dia mungkin tidak pernah 
memperlihatkan senyumnya tetapi di dalam hatinya dia tertawa [Saudara 
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Branham mengilustrasikan bagaimana tertawanya Sarah—Ed.] Nah, dia 

tertawa sedikit. “Aku, wanita tua ini, yang sudah berumur 100 tahun, 

bahkan sejak usia 50 tahun aku sudah mati haid, masa hidup, hidup 
bersama dengan Abraham selama bertahun-tahun. Wah, kita sudah tidak 

berhubungan sebagai suami isteri selama 25 tahun, mungkin, 30 tahun. 
Paham? Dan engkau bermaksud untuk mengatakan bahwa aku pasti akan 

berahi terhadap tuanku.” Kejadian 18:12 Abraham, suaminya. 

313
 Begitulah jenis isteri-isteri yang seharusnya, seharusnya begitu. I Petrus 3:6 

Paulus mengatakan hal yang sama. Kasihilah suamimu dengan sungguh. 

Bukannya menyilangkan sesuatu di sini. Anda paham? Ingatlah pikiran-
pikiran anda. Kita akan bahas hal itu pada sore ini mengenai pikiran rahim. 

Jadi sekarang, tetapi dalam hal itu, dia begitu mencintai Abraham sehingga 
dia memanggilnya sebagai tuannya. 

314
 “Tuanku sudah terlalu tua, dan aku juga sudah tua, dan aku akan 

berahi lagi dengan tuanku?” Dan dia . . . [Saudara Branham 
mengilustrasikan bagaimana Sarah tertawa—Ed.] 

315
 Dan Malaikat itu menunjukkan kepada Abraham Siapakah Dia, bahwa 

Dia adalah Firman. Dia berkata, “Kenapa Sarah tertawa?” 

Jadi dia memanggil Sarah keluar, dia berkata, “Aku tidak tertawa.” 

Dia berkata, “Tetapi kamu tertawa.” 

316
 Apa? Itulah kasih karunia. Nah, di situ juga Allah sudah hendak 

membunuhnya, tepat di situ, tetapi Dia tidak dapat melakukannya. Oh, 
mengertikah kebodohan kita? Dia hendak membunuh kita masing-masing, 

tetapi Dia tidak dapat melakukannya. Dengan membunuh Sarah, Dia harus 

mengambil Abraham, karena Sarah adalah bagian dari Abraham. Keduanya 
ada di dalam kesatuan. Dan dengan mengambil gereja dan 

membinasakannya, Dia tidak dapat melakukannya, karena ia adalah bagian 
dari diriNya: Kristus, bagian dari diriNya, Firman yang menjadi daging. Oh. 

“Sungguh besar anugerahMu, sungguh manis suaraMu!” Tidak dapat 

membunuhnya. Anda memahaminya? Dia tidak dapat membunuhnya. Dia 
tidak bisa mengambil nyawanya, karena dia adalah bagian dari Abraham. 

Nah, dia adalah daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya. Kejadian 2:23 

317
 Dalam kesalahan-kesalahan kita, jangan katakan, “Baiklah, saya—saya 

sudah membuat suatu kegagalan.” Tidak, hal itu tidak menjadikannya . . . 
Abraham membuat kegagalan-kegagalan juga. Paham? 

318
 Tetapi Dia tidak dapat melenyapkan gereja. Dia tidak dapat membunuh 

orang pilihan. Dia tidak dapat mengambil nyawa anda, karena anda adalah 
bagian dari diriNya. Anda adalah Firman. Firman ada di dalam anda.         
II Korintus 3:1-3 Ia sudah memanifestasikan diriNya, membuktikan diriNya: 
kasih, sukacita, damai, panjang sabar. Galatia 5:22 Semua Firman Allah, anda 



54 FIRMAN YANG DIUCAPKAN ADALAH BENIH YANG ASLI #1 

percaya semuanya itu: bekerja, Allah bekerja melalui anda. Nah, anda 

adalah bagian dari Firman yang adalah Kristus. Dan kita diajar bahwa Dia 

adalah Firman, dan kita adalah daging dari dagingNya dan tulang dari 
tulangNya. Itulah anda. 

Sekarang, kita sedang mendekati sesuatu. 
319
 Moureh, moureh, hujan, hujan awal, hujan menanam, sudah 

diterbitkan. Nah, apa yang sudah terjadi dulunya? Hujan awal sedang 

ditanam dulunya. Hujan akhir turun. Apa yang terjadi? Sodom dan orang-

orang Sodom dibakar. Abraham menerima anak yang dijanjikan itu. Yesus 
berkata, “Biarlah keduanya tumbuh bersama. Lalang-lalang akan diikat 

berberkas-berkas dan dibakar. Lumbung . . . Gandum akan masuk ke 
lumbung.” Matius 13:30 Paham? Hujan akhir benar-benar sudah dekat. Kita 

akan mendapat . . . 
320
 Saya tidak ingin menunggu terlalu lama akan hal itu, karena saya 

sudah mendapatkan sesuatu yang sangat bagus di sini tentang hal itu; 

saya tahu. Paham? 
321
 Dua denominasi akan bersatu, Pentakosta dan yang lain-lainnya ini, 

dan akan bersatu, tetapi Firman akan tetap tinggal dengan Benih Abraham 

yang dijanjikan itu seperti yang Ia lakukan pada waktu itu. Yesus berkata, 

“Sama seperti dulu . . .” Dapat . . . Apakah anda mempunyai telinga untuk 
mendengar? Mata untuk melihat? Pengertian untuk mengerti? Yesus 

berkata, “Sebagaimana dulu . . . Bukankah ada tertulis . . .” Apakah yang 
hendak Dia katakan seandainya Dia dulu berdiri di sini pada pagi ini? Tidak 

. . . bukankah Dia mengatakan begini: “Bukankah ada tertulis bahwa sama 
seperti pada zaman Sodom, demikianlah kelak pada saat kedatangan Anak 

manusia.” Tidakkah anda melihat bahwa dua penuaian muncul di sini, 

menerima curahan hujan mereka yang terakhir? Mereka sudah datang 
kepada curahan hujan yang terakhir itu. Paham? Lantas apa yang dulu 

terjadi? Malaikat-malaikat itu dan Tuhan menghilang. Kemudian hujan itu 
turun. Baiklah. 
322
 Nah, perhatikan dengan seksama sekarang. Nah, saya percaya saya 

tadi sedang berada pada subyek ini, yah, mengenai hujan itu, dan itu—
bagi hujan akhir itu. Semua tanda-tanda sedang mengarah kepada 

kesudahannya saat ini. Setiap orang yang percaya Firman Allah tahu hal 

itu. Bahkan . . . 
323
 Coba saya berhenti pada hal yang lainnya di sini. Saya pasti akan 

menyebutkan nama-nama. Saya tidak bermaksud untuk kasar, tetapi saya 

sudah mendapatkan sebuah . . . Saya—saya sudah katakan kepada Allah 
saya—saya—saya akan menyatakan apa adanya. Saya datang ke sini dan 

hanya mengungkapkan dengan tepat apa yang sudah saya ketahui di 
sepanjang hidup saya, dan kemudian ada beberapa hal di sini yang pada 
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akhirnya pasti akan saya sembunyikan; saya tahu; tetapi saya—saya akan 

mengungkapkan kepada anda sejauh Dia memperkenankan saya 

melakukannya. Pertama-tama saya . . . 

324
 Nyonya Wood tahu bahwa sesudah saya mendapatkan hal ini dan 

banyak lagi halaman yang lain selain yang ini, Roh Kudus berkata, “Jangan 
lakukan itu.” Apakah saya memanggil anda, Nyonya Wood, dan 

mengatakan bahwa Dia memberitahu saya untuk tidak melakukan hal itu? 
Jadi saya kembali dan berdoa, dan pada malam itu Dia datang kepada saya 

dalam sebuah penglihatan dan berkata, “Lakukan hal ini. Bawalah ini dan 

tempatkan itu di sana, karena mereka tidak akan mengerti hal ini. Ini 
belum waktunya untuk hal ini; tempatkan hal ini di sini.” Dan sudah saya 

lakukan. Itu benar. Paham? “Ketaatan lebih baik dari pada pengorbanan.” 
Paham? Baiklah. Taat . . . 

325
 Nah, sekarang lihatlah. Kita adalah . . . Memperlihatkan kepada anda 

bahwa kita berada di akhir zaman, bahkan . . . Perumpamaan mengenai 

gadis bijaksana dan gadis bodoh ada bersama kita. Sekarang, lihatlah. 

Gadis bodoh . . . Maafkan saya. Gadis bodoh itu akan merupakan 
persilangan itu. Nah, dia mempunyai benih itu tanpa minyak, tanpa air 

untuk membuatnya bertumbuh. Nah, dan apa yang sedang dia lakukan? 
Dua kelompok itu, kelompok Pentakosta dan kelompok denominasi dunia, 

kelompok-kelompok Penginjilan sedang menggabungkan diri. Paham? 
Untuk apa? Pergi ke Sodom, paham, paham, sekarang perhatikan, untuk 

menuai tuaian ini. Perhatikan, gadis bodoh itu. 

326
 Sudahkah anda memperhatikan hal itu, bahkan salah seorang dari 

teman saya yang hebat, seorang sarjana yang sejati, seorang yang pandai, 

intelek, manusia Pentakosta yang brilian . . . Dan saya memperhatikan 
saudara-saudara saya yang ada di Perhimpunan Para Pria Pengusaha 

Kristen [Full Gospel Bussiness Men—Ed.] sedang bersorak-sorak memuji 
Tuhan karena mereka sudah mendapatkan di dalamnya yaitu 

pengkhotbah-pengkhotbah dari gereja Episkopal, imam-imam Katholik. 

Saya heran apakah para pria itu sedang tidur dengan sangat nyenyaknya. 
Apakah anda menyadari . . . Mereka berkata, “Oh, itu adalah khotbah 

terhebat yang pernah anda dengar, Saudara Branham. Wah, orang-orang 
Episkopal ini, orang-orang datang ke sini, dan mereka mengatakan bahwa 

mereka memperoleh Roh Kudus. Mereka berbahasa lidah; mereka sudah 

melakukan hal-hal ini. Glori bagi Tuhan. Saya beritahu anda, mereka 
adalah—mereka adalah—mereka benar-benar . . . Wah, gereja mereka 

sudah direvolusi.” Oh, astaga! 

327
 Saudara-saudara, tidakkah anda tahu apakah itu? Itu adalah tanda. 

Ketika gadis yang bijaksana menginginkan minyak—atau gadis yang bodoh 
itu, tepatnya, menginginkan minyak, dan sementara dia sedang 
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membelinya, itulah saatnya Mempelai Pria datang. Matius 25:6-12 Oh, kalian 

orang-orang Pentakosta, apa yang terjadi? Nah, anda tidak dapat 

melihatnya jikalau Allah tidak memperlihatkannya kepada anda; itu adalah 
satu hal yang pasti. Jika—jika anda tidak dilahirkan di sana, ditentukan 

untuk itu, anda akan melewatkannya. Berbahagialah mereka yang 
bertelinga yang dapat mendengar; berbahagialah mereka yang hatinya 

dapat mengerti, sebab waktunya sudah dekat, setiap tanda mengarah 
kepada hal itu. Paham? 
328
 Lihatlah jenis kebangunan rohani apakah yang mereka miliki: 

kebangunan-kebangunan rohani yang besar, sudah mereka alami. Terlihat 
bagus, bukankah begitu? 
329
 Anda berkata, “Nah, Saudara Branham, sekarang anda sudah 

menempatkan kami pada kondisi yang sangat sulit.” Itulah di mana saya 
menginginkan anda. Bagaimana anda akan tahu apa yang benar dan yang 

salah? 
330
 Berikan ia pengujian Firman. Begitulah caranya untuk memberitahu 

apakah itu benar atau salah. Begitulah; berikan saja kepadanya ujian 

Firman. Lihatlah apa yang ia katakan tentang Firman tersebut. Setiap roh, 
lihat apa yang ia katakan tentang Firman itu. Jika ia menyangkal Firman, 

itu bukan berasal dari Allah. Paham? Tidak peduli siapa pun ia, jika ia 

menyangkal Firman, ia bukan dari Allah. Lihatlah, berikan ia pengujian 
Firman dan lihat apa yang terjadi. 
331
 Yesus memperingatkan kita mengenai hal-hal ini: Matius pasal 24 ayat 

35. Saya hanya ingin mengarahkan kepada hal itu, karena mengingat akan 
kaset-kaset ini. Tunggu sebentar. Nah, kita belum mendapatkan tetapi 

kira-kira 20 menit lagi sebelum kita bubar, dan—dan saya yakin kita 
bahkan tidak akan mendapatkan sepertiga dari perihal itu sepenuhnya, tapi 

saya harus membacakan hal ini bagaimanapun juga (Paham?), Matius 

24:35. Nah, dengarkan baik-baik apa yang Yesus katakan. Nah, bagaimana 
ini—bagaimana Dia memberitahu kita bahwa dua roh itu akan begitu mirip, 

ia akan menyesatkan orang-orang pilihan. Anda tahu itu, bukankah begitu? 
Matius 24:24 Nah, apakah ini akan menjadi kenyataan? Benar, tuan. Matius 

24:35 berkata . . . 

. . . langit dan bumi akan berlalu, tetapi FirmanKu tidak 
akan berlalu. 

332
 Paham? Nah Dia . . . Bahwa dua roh itu begitu mirip . . . Nah, memang 

harus begitu jalannya. Harus begitu jalannya. Denominasi Pentakosta harus 

bertindak begitu nyata seperti yang aslinya sampai Yesus berkata bahwa 
hanya orang pilihan yang tidak akan tertipu. Matius 24:24 Hal itu hampir 

membunuh saya. Tetapi, saudara-saudaraku denominasi, tidak dapatkah 
anda melihat kenapa—kenapa saya sudah melakukan apa yang saya 
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lakukan ini? Paham? “Begitu mirip hingga sekiranya mungkin ia akan 

menyesatkan orang-orang pilihan juga.” 
333
 Tetapi bagi orang pilihan yang dipilih bagi Hidup yang Kekal . . . 

Sekarang, anda berbicara tentang hal yang penting ini; kita akan 
menjelaskannya nanti, menjelaskan sepenuhnya. Paham? Nah, ingat 

bahwa hanya orang pilihan yang akan memahaminya. 

“Baiklah,” anda berkata, “bagaimana anda tahu bahwa anda tidak 

benar?” 
334
 Kalau begitu ujilah saya dengan Firman. Mari, ujilah denominasi anda 

dengan Firman ini. Mari lihat siapa yang benar. “Ujilah segala sesuatunya,” 
I Tesalonika 5:21 Alkitab katakan. 
335
 Anda berkata, “Itu tidak ada bedanya kok; dibaptis dengan cara ini, 

dengan cara itu . . .” Itu sungguh ada bedanya. Itulah yang Setan katakan 

kepada Hawa. 
336
 Seseorang sudah dibaptis di Kisah Para Rasul 19, juga seorang Kristen 

yang baik yang telah membaptis mereka, Yohanes Pembaptis. Paulus 

berkata, “Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sesudah kamu percaya?” 
Kita berkata . . . 

Dia berkata, “Kami tidak tahu apakah ada Roh Kudus atau tidak.” 
337
 Dikatakan, “Kalau begitu bagaimana dulu kamu dibaptis?” Jika kamu 

menangkapnya pasti kamu mengetahuinya. Paham. Katanya, “ Tetapi 

bagaimana kamu akan . . . Bagaimana—bagaimana kamu dulu dibaptis?” 

Dia berkata, “Baptisan Yohanes, manusia besar itu yang membaptis 

Yesus.” 
338
 Paulus berkata, “Hal itu tidak berlaku sekarang.” Karena Yohanes tidak 

pernah membaptis, hanya kepada pertobatan, bukan untuk pengampunan 
dosa; korban belum dipersembahkan. Matius 3:11 Dan sesudah mereka 

mendengar hal ini, mereka dibaptis lagi di dalam Nama Yesus Kristus.    
Kisah Para Rasul 19:2-5 

Bagaimana andaikata Musa berkata . . . 

Allah berkata, “Lepaskan kasutmu, Musa?” Keluaran 3:5 
339
 Dia berkata, “Engkau tahu bahwa aku sudah mengikatnya dengan 

kencang pagi ini, Tuhan. Aku akan tunjukkan penghormatan yang lebih; 

aku akan melepas topiku.” Itu tidak akan berlaku. Dia tidak pernah 
mengatakan topi; Dia mengatakan kasut. 
340
 Dan begitulah iblis yang mencoba untuk mengapuri hal itu seperti yang 

dia perbuat terhadap Hawa si ibu itu. Setiap Firman Kebenaran yang 

tertulis di situ dengan cara Allah menuliskannya di situ. Begitulah caranya 
saya percaya. 
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341
 Nah, anda dapat meneruskan; anda berkata, “Yah, kita sudah 

mendapatkan kebenaran.” Jadi anda teruskan saja kalau begitu. Itu tidak 

apa-apa. Jika anda orang buta itu, anda teruskan saja, terhuyung-huyung 
di dalam kegelapan. Ini adalah Firman yang akan menghakimi anda, 

saudara, bukan kredo anda. 
342
 Oh, itu memang kelihatannya bagus, benar, tuan, kelihatannya bagus. 

Dan anda berkata, “Nah, Saudara Branham, tunggu sebentar. Terpujilah 

Tuhan, saya sudah melihat mereka di sana dan menyembuhkan orang 
sakit.” Oh, tentu; demikian juga saya. “Oh, saya sudah melihat mereka 

berbahasa lidah.” Benar, tuan. Saya juga demikian. 
343
 Saya tidak pernah percaya, dan tidak ada seorang pun yang dapat 

membuktikannya melalui Firman Allah, bahwa bukti awal Roh Kudus adalah 

berbahasa lidah. Saya ingin orang tersebut datang kemari untuk 

membuktikannya. Saya sudah memberikan tantangan itu setiap saat. Saya 
percaya dengan bahasa lidah. Benar, tuan; tetapi saya pernah melihat iblis-

iblis juga berbicara dalam bahasa lidah, tukang-tukang sihir dan dukun-
dukun berbahasa lidah dan menafsirkannya, namun menyangkal hal-hal 

yang seperti Yesus Kristus. Saya pernah melihat orang-orang yang 
berbahasa lidah namun hidup dengan isteri orang lain. Berdiri dan 

memandang kepada saya tepat di muka saya dan sebuah penglihatan 

nampak di hadapannya, mengajak dia ke tempat lain dan menjadikan dia 
sebagai saksi atas hal itu. Dan anda menyebut itu Roh Kudus? Oh, ya. 
344
 Anda berkata, “Nah, Saudara Branham, tidakkah anda percaya Roh 

Kudus berbicara dalam bahasa lidah?” Ya, tuan, tetapi berikan kepadanya 
pengujian Firman. Paham? 
345
 Yanes dan Yambres melakukan mukjizat-mukjizat. Itu benar, bukankah 

begitu? Benar, tuan. Yanes dan Yambres . . . Ketika Musa pergi ke Mesir, 
segala sesuatu yang Musa lakukan dengan sebuah tanda, maka Yanes dan 

Yambres, kedua dukun itu, dapat menghasilkan yang sama: dua orang 
iblis. Keluaran 7:11-12; II Timotius 3:8 Musa berkata, “Lalat pikat.” Mereka berkata, 

“Lalat pikat.” Musa berkata, “Tongkat di tanah.” Mereka berkata, “Tongkat 

di tanah.” “Ular.” “Ular.” Itu benar. Mereka berdua bisa mengadakan 
mukjizat-mukjizat. 
346
 Alkitab mengatakan, bahwa, “Pada hari-hari terakhir iblis-iblis akan 

bangkit untuk mengadakan mukjizat-mukjizat dan akan menyesatkan 
manusia.” Sangat berat, saudara, tetapi anda harus mengetahui 

Kebenaran. 
347
 Yesus berkata, “Banyak orang akan datang kepadaKu pada hari itu dan 

berkata, ‘Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan ini, dan 

melakukan itu, dan melakukan itu, dan seterusnya, di dalam NamaMu?’” 
Matius 7:21-23 Dia berkata, “Enyahlah kamu dari padaKu, kamu sekalian 
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pembuat kejahatan.” Apakah kejahatan? Sesuatu yang anda tahu bahwa 

itu salah tapi anda melakukannya juga; dan anda tahu bahwa Firman Allah 

adalah benar. Kenapa anda memerankan kemunafikan? Karena organisasi 
anda dan mengambil di sini sedikit dan tidak mau mengambil yang 

selebihnya. “Kamu sekalian pembuat kejahatan,” Dia berkata, “Enyahlah 
kamu dari padaKu; Aku tidak pernah mengenal kamu.” Nah, itu adalah . . . 

Anda menyeberang melewati neraka ini atau alam baka, salah satunya, jadi 
. . . Paham? Nah, ingat, itu benar; itulah yang Yesus katakan. 
348
 Yanes dan Yambres menentang Musa; ingat dan Alkitab berkata, 

“Sama seperti mereka menentang Musa, demikianlah di hari-hari terakhir 

ini mereka akan tampil lagi, roh-roh itu.” II Timotius 3:8 Apa? Persis sebelum 

pembebasan bangsa itu. Haleluya. Waktu pembebasan ada di sini. 
349
 Yesus berkata di Matius 24 itu bahwa—bahwa mereka akan 

menyesatkan orang-orang pilihan sekiranya mungkin. Hanya orang pilihan 
yang dapat memahaminya, hanya satu di sini dan satu di sana. “Orang 

pilihan juga, sekiranya mungkin.” 
350
 “Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikianlah juga 

orang-orang ini yang pikirannya jahat terhadap Firman . . .” terhadap 
Kebenaran, dan Firman adalah Kebenaran. Apakah itu benar? Nah, hal ini 

bukanlah susu tanpa krim, sahabat-sahabat. Paham, paham? Lihatlah. 
Mereka . . . 
351
 Alkitab katakan, Yesus berkata, bahwa, “Keduanya akan begitu mirip 

sehingga mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan, sekiranya 

mungkin.” Tetapi itu tidak mungkin. Benih itu akan jatuh ke sana, karena 

itu sudah ditentukan untuk jatuh ke sana. Benih-benih sudah ditaburkan. 
Denominasi-denominasi ditabur; Firman sudah ditabur. Paham? 
352
 Dan Yanes dan Yambres, mereka—orang-orang . . . Alkitab berkata 

bahwa iblis-iblis ini akan bangkit pada hari-hari terakhir dan akan 

menyesatkan manusia melalui mukjizat-mukjizat ini dan tanda-tanda heran 
yang bisa mereka lakukan. Bagaimana anda akan mengetahui perbedaan 

tersebut? Firman. Itu . . . Bahkan Perjanjian Lama berkata, “Jika mereka 

tidak berbicara sesuai dengan hukum taurat dan perkataan para nabi, tidak 
ada hidup di dalam diri mereka,” jika mereka menolak satu hal. 
353
 Maka tunjukkan kepada saya satu orang yang pernah dibaptis dengan 

memakai sebutan-sebutan, Nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Matius 28:19 Lantas 

kenapa anda melakukannya? Kredo, persilangan, anak-anak yang mati, 
anak-anak cemar, mati dua kali, dicabut sampai ke akar-akarnya. “Dan 

setiap akar yang Aku—setiap tanaman yang tidak ditanam oleh BapaKu di 
surga akan dicabut. Baik langit dan bumi akan berlalu, tetapi FirmanKu 

tidak akan berlalu,” kata Yesus. 
354
 Nah, anda mengerti kenapa saya sudah bertahan dengan cara yang 
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saya miliki? Tunjukkan satu tempat kepada saya, kalau itu bukan suatu 

kutuk bagi seorang wanita apabila ia memotong rambutnya. I Korintus 11:4-7 

Jadi begitulah. Lantas anda mendebat saya. 

355
 Lantas orang-orang berkata, “Saudara Branham adalah seorang nabi. 

Oh, kalian dapat percaya kepadanya sepanjang dia sedang berbicara 

kepada orang-orang, memberitahukan dosa-dosa mereka dan hal-hal yang 
seperti itu; tetapi ketika dia mengajar, jangan kalian percayai itu.” Yah, 

kalian orang munafik yang malang. Kalian tidak tahu apa-apa. Bukankah 

Alkitab berkata bahwa Firman Tuhan datang kepada nabi-nabi? Saya tidak 
menyebut diri saya seorang nabi; saya bukan nabi. Tetapi anda yang 

mengatakan begitu; saya mengatakan apa yang anda katakan. Dan 
kemudian memutarbalikkan dan mengatakan hal yang seperti itu. Jangan 

berkata bahwa anda tidak mengatakannya begitu. Bahkan saya sudah 
mendapatkan itu terekam di mana anda mengatakan begitu. Anda tidak 

mengetahui hal itu, bukan? Hanya ingin supaya anda mengatakan bahwa 

anda tidak mengatakannya sekali waktu; itu saja yang saya inginkan 
supaya anda mengatakan. Saya akan biarkan suara anda itu diputar lagi 

untuk diri anda. 

356
 Seperti Yanes dan Yambres menentang Musa: para pembuat mukjizat 

itu, tetapi di manakah Firman itu, Firman yang benar itu? Ada orang-orang 
yang melakukan mukjizat-mukjizat. Ada orang-orang yang bisa melakukan 

segala sesuatunya di dalam antrian mukjizat itu . . . 

357
 Tetapi ada dua nabi yang diurapi berdiri di sana, atau satu orang nabi 

dan pelayannya. Ada seorang nabi yang diurapi yang disebut Musa, berdiri 

di sana, mempunyai DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Dan pada akhirnya, 

semua itu dimanifestasikan sebelum pembebasan itu. Apakah itu benar? 
Sehingga para pembuat mukjizat itu, yang disebut begitu, langsung mati. 

358
 Dan apa yang sedang mereka coba lakukan, mereka mencoba untuk—

untuk membuat suatu hujan akhir buatan mesin atau tangan. Omong 
kosong. Wah, hujan akhir itu akan merambah dunia, saudara. Dan pada 

waktu itu hujan awal menaburkan Firman . . . Itu benar. Nah, anda akan 

melihat apa yang dihasilkan oleh hujan akhir itu. Anda akan mengetahui 
bahwa akan ada suatu penggabungan. Pentakosta dan semua 

kelompoknya akan datang bersama-sama, dan mereka akan menutup 
pintu-pintu bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan mereka; dan 

bahkan anda tidak akan diperbolehkan untuk membuka mulut anda. Itu 

benar. Itulah ketika nanti Dia datang. Itulah ketika Dia akan 
memperlihatkan. Itulah ketika anda akan melihat hujan. Oh, bukan main! 

Tenang. Diamlah. Uh-huh. Biarkan itu pergi. Oh! 

359
 Tetapi Firman ada pada nabi yang diurapi karena Firman Tuhan datang 

kepada nabi. Nah, Allah tidak merubah sistemNya. Tidak, tidak. Dia tidak 
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pernah merubah sistemNya. 
360
 Nah, apakah itu? Di sana ada tiga orang lagi. Ke sanalah Yanes dan 

Yambres pergi mengadakan mukjizat-mukjizat, seperti ketika pergi ke 
Sodom, melakukan satu mukjizat kecil, yaitu membutakan orang-orang. 

Paham? Di sana ada Abraham, seorang yang diurapi, bersama dengan 

Allah dan penolongnya Sarah. Apakah itu benar? Di sini ada Yanes dan 
Yambres yang sedang mengadakan mukjizat-mukjizat: apa saja yang dapat 

Musa lakukan dengan tanda mukjizat-mukjizat, tanda-tanda. Dan di sana 
ada Firman yang diurapi, nabi, dengan penolongnya, pembantunya. 
361
 Oh, saya berharap saya bisa mengkhotbahkan tentang hal itu saat ini 

selama kira-kira 2 jam baiknya. Baiklah. Di Kejadian 1, ingat, setiap benih 
menurut jenisnya sendiri. Itu harus selamanya begitu. Begitulah semua 

pralambang itu. 
362
 Seseorang pernah berkata, yang percaya, bahwa gereja akan 

menjalani masa kesusahan besar, saya heran di manakah anda pernah 

mendapatkan benih untuk hal itu? Bahkan ketika . . . “Baiklah,” anda 

berkata, “Saya percaya bahwa itu berkata begini, bahwa mereka akan 
melakukan . . .” Itu tidak apa-apa. Apakah anda memperhatikan pada 

waktu dulu ke mana hujan itu turun pada suatu kali? Ke manakah itu 
turun? Nuh berada di dalam bahtera sebelum penghakiman melanda. 

Sodom: Lot berada di luar Sodom sebelum itu pernah terjadi. Paham? 
Tentu saja. Kita adalah . . . 
363
 Kita tidak akan menjalani masa kesusahan besar; kita akan masuk ke 

dalam Pengangkatan pada salah satu dari hari-hari ini. Tentu. Apa yang 
kita lakukan . . . Kenapa anda harus dihakimi? Dia menanggung kesusahan 

besar saya: Yesus Kristus. Di situlah di mana kesusahan besar saya terjadi, 

tepat di situ, yah. Saya sudah menerima Dia, dan bebas . . . “Ketika Aku 
melihat darah itu Aku akan melewatimu.” Keluaran 12:14 Itu benar. Musa 

selamat—dengan selamat terlindungi bersama dengan Israel sementara 
kesusahan besar itu sedang melanda. Itu benar. Baiklah. 
364
 Setiap benih harus keluar menurut jenisnya sendiri. “Allah menjadikan 

manusia di dalam gambarNya sesuai jenisNya,” untuk menjadi FirmanNya 
di muka bumi. Kejadian 1:27 Dia mengungkapkannya di dalam Yesus Kristus. 

Apakah itu? Allah ada di dalam Kristus. Itulah Manusia yang sesuai dengan 

jenisNya. Paham? Ketika Allah, yang adalah Firman . . . Berapa banyak 
yang tahu bahwa Dia adalah Firman? Ketika Firman ada di dalam Kristus, 

seorang Manusia, makhluk Manusia, mengekspresikan diriNya melalui Dia, 
itu adalah Allah, Firman, di dalam Kristus yang mengekspresikan diriNya. 
365
 “Dan Allah pada mulanya menjadikan manusia menurut gambarNya 

sendiri” Dan itulah jenis manusia yang Allah jadikan di masa ini. Seminari 
dan inkubator penetas itu menghasilkan sekumpulan persilangan, paham, 
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sekolah-sekolah itu. Tetapi ketika Allah memanggil seorang manusia, dia 

ada di dalam gambarNya: Firman hidup di dalam dirinya. Itu benar. 

Begitulah dia; itulah manusianya Allah, manusia yang ada di dalam 
gambarNya, di dalam keserupaanNya itu juga. Dan Yesus berkata, bahwa, 

“Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan.” 
366
 Jadi Allah menjadikan manusia di dalam gambar milikNya menurut 

jenisNya. JenisNya, apakah jenisNya? Firman. Dia adalah Firman. 

Kemudian jika seseorang menyangkal Firman Allah, bagaimana mungkin ia 
ada di dalam gambarNya? Ajukan saja pertanyaan itu. Tanyakanlah kepada 

diri anda sendiri. “Bagaimana mungkin ia ada di dalam gambar Allah 
namun menyangkal FirmanNya, sesudah Firman mengekspresikan gambar 

diriNya?” 

“Oh,” dia berkata, “bukan Itu maksudnya.” 
367
 Ekspresi gambar Allah berkata, “Oh, saya mengatakannya, tetapi saya 

tidak benar-benar bermaksud begitu. Saya—saya dulu salah. Saya—saya 

mundur. Itu untuk suatu masa yang lain. Saya tidak memaksudkannya 

begitu.” Oh kasihan, sampah, makanan Iblis yang dia berikan kepada 
Hawa. Jangan biarkan dia berusaha untuk mencekokkannya ke 

tenggorokan orang-orang pilihan. Tidak, tuan. Mereka tidak akan percaya 
hal itu. “Datang saja dan bergabung dengan kelompok kami.” Tidak ada 

penggabungan. 
368
 Anda harus dilahirkan; bukan bergabung; suatu ciptaan yang baru. Ya, 

di dalam gambar jenisNya sendiri untuk menjadi—untuk menjadi 

FirmanNya yang diekspresikan di bumi. Nah, Yesus adalah Firman Allah 
yang diekspresikan. Apakah anda percaya itu? Lalu akan jadi apakah kita? 

Anak-anak Allah juga, dengan Firman yang diekspresikan di dalam gereja, 

meneruskan. Itulah Tubuh mistik Kristus, meneruskan pekerjaan-pekerjaan 
yang sama yang pernah Yesus lakukan ketika Dia ada di bumi. Paham? 

Itulah jenis dari jenisNya. 
369
 Nah, anda bisa memiliki Lutheran menurut jenis Lutheran; Methodis 

menurut jenis Methodis; Katholik menurut jenis Katholik; Pentakosta 

menurut jenisnya sendiri; Keesaan menurut jenisnya; Trinitas menurut 
jenisnya. 
370
 Tetapi jika anda adalah jenisnya Allah, itu berbeda. Nah, anda adalah 

gambar Firman yang diekspresikan yang membuat diriNya bermanifestasi. 
Oh, bukan main. Wah, pasti. Jika air itu jatuh ke atasnya, maka ia pasti 

menghasilkannya. Kemudian—kemudian memberi dia suatu kelahiran, 

suatu tali . . . Dan dia . . . Sesudah Allah menjadikan manusia di dalam 
gambarNya . . . Saya rasa saya tidak mempunyai waktu untuk 

pengungkapan yang berikutnya ini; itu adalah suatu hal yang sangat 
bagus, tetapi saya tidak ingin . . . Semua perkataan Allah adalah sangat 
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bagus. Paham? Dan lihatlah kemari di mana saya seharusnya berada, 

pada—pada waktu makan malam. Saya baru saja akan menjauh dari itu, 

kira-kira seperenam darinya. Hum. Baiklah, dapatkah saya . . . Biar saja 
ditinggalkan di situ. Bagaimana menurut anda? Dan kemudian kita . . . 

Nah, berapa banyak yang bisa kembali lagi pada sore nanti? Angkat tangan 
anda . . . ? . . . Bagus. Saya tidak ingin menahan anda terlalu lama. Nah, 

saya hanya akan . . . Saya tidak ingin membuat anda kelelahan. Dan 
sekarang, saya . . . Nah, kalian yang merekam, biarkan saja kaset-kaset 

berjalan terus untuk beberapa menit, dan saya akan—saya akan hentikan 

sendiri ini untuk beberapa menit. Baiklah. Nah, kita . . . 

371
 Pemikiran kita yang terakhir tadi adalah bahwa Allah menjadikan 

manusia menurut gambarNya menurut jenisNya. Allah menjadikan manusia 

menurut jenisNya. Anda memahaminya? Seorang manusia menurut 
jenisNya. Baiklah, jenis Manusia apakah dia? Jika anda mau melihat ke 

belakang dan melihat bagaimana Dia dulunya ketika Dia dijadikan manusia, 

itulah jenis manusia yang Dia jadikan. Benarkah itu? Seorang manusia 
menurut jenisNya . . . Amin. Itu benar, bukankah begitu? Itulah manusia 

jenisNya. Uh-huh. 

372
 Dia berkata pada suatu waktu, kepada seorang manusia pada suatu 

kali: “Engkau adalah orang yang berkenan kepadaKu,” seorang manusia 
yang berkenan di hatiNya: Daud. I Samuel 13:14 Ingatkah itu? Roh Allah di 

dalam diri Daud: Daud, seorang raja yang ditolak. Orang yang diurapi 
selalu ditolak. Daud, raja yang ditolak, naik ke bukit ketika rakyatnya 

sendiri . . . Saya akan khotbahkan hal ini untuk tiga menit ke depan. Ketika 
rakyat Daud sendiri menjadi begitu, seharusnya yang menjadi jenisnya 

sendiri berusaha untuk mendepaknya, anaknya sendiri, dan mendepaknya 

dari takhtanya. 

373
 Daud pergi ke sana, dan bahkan seorang dari antara mereka muncul di 

sana meludahi dia, raja yang diurapi itu. Dan orang tua kecil ini datang ke 

sana, yang pincang di dalam doktrinnya. Alkitab mengatakan bahwa dia 
pincang, anda tahu. Dan dia datang meludahi raja itu. Perhatikan Kristus. 

Meludahi dia . . . Utusan itu ada di sampingnya, seorang malaikat 

menggambarkan dia, menghunus sebilah pedang dan berkata, “Kenapa 
anjing mati ini mengutuki tuanku raja?” Malaikat itu berkata, “Aku akan 

memukulnya hingga mati.” II Samuel 16:9 

374
 Daud berkata, “Sarungkan pedangmu. Aku harus mengalami hal ini.” 

Naik ke puncak bukit di Yerusalem, memandang ke bawah, seorang raja 
yang ditolak, dan dia menangis. 

375
 800 tahun sejak dari saat itu, Anak Daud, sebagian Roh yang ada 

dalam diri Daud, berada di bukit yang sama, seorang raja yang ditolak 
yang diludahi dan diolok-olok. Benarkah itu? Saya dapat membayangkan 
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Allah berkata, bahwa Malaikat yang ikut serta dengan Dia ketika Dia pergi 

ke Kalvari berkata seperti itu: “Kenapa anjing mati ini meludahi?” 

“Biarkan saja dia.” Oh, bukan main! 
376
 Akan tiba saatnya. Tetapi bagaimana dengan Daud ketika dia kembali? 

Cerita berubah. Daud datang dengan mengendarai kemenangan. Orang ini 

berteriak minta dikasihani. Tentu. 
377
 Biarkan saja dia. Dia akan datang dengan kuasa pada suatu hari nanti. 

Kemudian tertawaan itu akan berbalik arah. Itu benar, biarkan saja 

mereka. 
378
 Tetapi Allah berkata, “Daud, engkau adalah seorang yang berkenan di 

hatiKu.” Ketika Allah menciptakan seorang manusia, dia berasal dari 
jenisNya. 
379
 Daud berkata, “FirmanMu sudah aku sembunyikan di dalam hatiku 

sehingga aku tidak berdosa terhadap Engkau, Tuhan.” Hal yang dia 

butuhkan hanyalah hujan itu. Daud sudah bisa enak andaikan saja dia dulu 
mendapatkan hujan itu, tetapi dulu Roh Kudus belum diberikan. Dia 

mempunyai Firman, dan Firman itu ada di dalam dirinya, dan dia bisa 

mengetahuiNya; dia berkata, “Aku sudah menyembunyikanNya di dalam 
hatiku, Tuhan. Ia tidak akan mekar dan bertindak seperti Ia yang 

seharusnya, tetapi aku sudah menyembunyikanNya di sini Tuhan. Aku 
sudah menyembunyikanNya.” Tetapi ketika Yesus datang, yang adalah 

Firman yang dimanifestasikan mengambil bakal benih kehidupan itu keluar 

darinya dan membawanya kembali ke Firman sekarang. Dan kalau dulu 
cawan milik Daud saja melimpah, apa yang seharusnya terjadi dengan 

cawan kita? . . . ? . . . Dulu tanpa Roh. Amin. Tidakkah Dia mengagumkan? 
Apakah anda mengasihi Dia? 

Tidakkah Dia mengagumkan, mengagumkan, mengagumkan? 

Tidakkah Yesus TuhanKu mengagumkan? 

Mata sudah melihat, telinga sudah mendengar, 

Apa yang dicatat di dalam Firman Allah; 

Tidakkah Yesus TuhanKu mengagumkan? 
380
 Tidakkah Dia mengagumkan? Berapa banyak yang mengasihiNya? 

Berapa banyak yang mengasihi Dia? Oh, bukan main! Mengagumkan! 
381
 Nah, ini sulit, sahabat-sahabat. Ini sangat berat. Saya tidak 

memaksudkan itu yang berasal dari diri saya sendiri. Yah, saya harap anda 
mengerti hal itu. Paham? Tetapi pada hari ini saya sedang memberikan 

pengungkapan tentang kenapa saya melakukan hal-hal yang sudah saya 
lakukan. 
382
 Nah, hanya untuk sedikit analisa sebelum kita membubarkan untuk 

makan siang yaitu: saya ingin anda tahu bahwa saya mempunyai . . . Hal 
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ini sudah merupakan motivasi saya, dan pilihan saya, adalah Firman Allah. 

Motivasi saya adalah untuk menyenangkan Dia. Dan saya tidak bisa 

mendengarkan yang lain dan percaya Firman Allah; begitu juga saya tidak 
dapat mendengarkan yang lain dan menyenangkan Allah. Motivasi saya 

adalah untuk mengenal FirmanNya dan untuk menyenangkan Allah dengan 
melayani Dia oleh FirmanNya. Bukannya saya mempunyai sesuatu yang 

menentang . . . 

383
 Nah, setiap orang yang ada di sini yang dilahirkan dari Roh Allah, yang 

ada di dalam kelompok orang pilihan yang barangkali dulunya adalah 
seorang Methodis, Baptis, Presbyterian, Pentakosta, atau yang semacam 

itu atau yang lain di mana saja. Nah, anda tahu itu. Anda tahu itu. Jadi 
selanjutnya anda lihat, ketika anda berkata, “Pergilah kepada mereka,” 

itulah yang harus anda lakukan. Ada seseorang di sana, jika anda mau 
menaburkan benih itu, maka akan ada penuaian suatu hari kelak. Itu akan 

jatuh . . . 

384
 Beberapa dari antaranya akan berlalu dan berkata, “Ah, dia itu tidak 

lain hanyalah . . . dia adalah seorang penyesat.” Bukankah mereka dulu 
juga mengatakan hal yang sama tentang Tuhan kita? “Tidak ada apa-

apanya dengan hal itu.” Nah kalau begitu, kenapa anda tidak mengeceknya 

dengan saya? Nah, paham? “Dia tidak lain adalah seorang penyesat.” 
Paham? Maka ujilah itu dengan Firman. Nah, jika itu bukan Firman, maka 

itu menyesatkan. Paham? Nah, jika teologia anda berbeda dengan Firman, 
maka itu tidak benar. Paham? 

385
 Nah, yang lain akan berlalu dan berkata, “Yah, kamu tahu tidak, aku 

percaya aku akan mencobanya nanti.” Anda akan terhimpit. Itu benar. 

Paham? 

386
 Tetapi jika anda benar-benar mengosongkan diri, katakan, “Tuhan 

Yesus, bukan lagi aku, melainkan Engkau sejak dari sekarang ini.” Galatia 2:20 

Paham? Maka ia akan menghasilkan seratus kali lipat. Anda percaya itu? 
Saya juga percaya itu. Baiklah, itu adalah dengan kebebasan dan keadilan 

untuk semua. Itu benar. Benar, tuan. Saya mengikrarkan kesetiaan saya 

kepada Tuhanku, paham, untuk memberitakan FirmanNya dan untuk 
berdiri di atas KebenaranNya. 

387
 Jika itu harga dari hidup saya, saya akan terus berjalan dengan sama. 

Sebab saya akan . . . itu sudah merupakan suatu hal yang besar bagi saya, 
tidak ingin melakukannya, tetapi jika saya harus melakukannya, maka 

darah saya akan bercampur di bumi ini seperti mereka yang 

mencampurkan darah mereka untuk hal yang sama, seperti mereka yang 
mati di kandang singa; seperti mereka yang mati di kayu-kayu salib; 

mereka yang digergaji, yang dikeluarkan dari organisasi-organisasi dan 
mengembara dengan memakai pakaian bulu domba dan kambing dan yang 
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melarat. Itu sudah merupakan suatu hal yang istimewa bagi saya seperti 

murid-murid Kristus yang kembali dan menganggap semuanya itu sebagai 

sukacita karena mereka mampu menghadapi celaan itu yang diberikan 
kepada NamaNya. Mereka dapat menderita karena hal itu bagi Dia, 

penderitaan mereka yang tidak seberapa. Saya tidak ingin menderita; tidak 
seorang pun ingin menderita. 

388
 Saya mau bergandengan tangan dengan denominasi-denominasi saja, 

berkata, “Saudara-saudara, ayo pergi.” Saya suka melakukan hal itu saja. 

Tetapi jika saya melakukan itu, saya menarik tangan saya dari Dia. Jauhlah 
kiranya dari saya untuk pernah melakukan hal itu. Jika saya berdiri 

sendirian, saya berdiri dengan Dia dan FirmanNya. Sebab sebagaimana 

Eddie Perronett katakan: 

Aku berdiri pada Kristus Batu Karang yang teguh; 

Semua tanah yang lain adalah pasir yang bergerak. 

Dan Kristus adalah Firman. “Pada mulanya . . .” 

389
 Dan apakah itu? Setiap perkataan menghasilkan . . . Setiap benih 

menghasilkan jenisnya sendiri. Benih denominasi akan menghasilkan 
jenisnya sendiri. Organisasi Pentakosta akan menghasilkan jenisnya sendiri. 

Baptis akan menghasilkan jenisnya sendiri. Apakah itu? Organisasi, secara 
terus-menerus, secara terus-menerus. Kita akan tunjukkan pada sore ini, 

dengan kehendak Tuhan, bagaimana mereka memulai, dan apa yang 

menyebabkannya, dan di manakah Alkitab yang mengatakan tentang 
mereka, dan bagaimana mereka akan berakhir, tepat apa yang akan 

menjadi akhirnya. 

390
 Tuhan memberkati anda semua yang ada di dalam mobil. Banyak dari 

antara anda semua yang ada di dalam mobil yang tidak bisa masuk, yang 
sedang mendengarkan melalui mikropon ini. Dan Tuhan memberkati anda 

yang berdiri di sekeliling tembok ini, dan anda yang duduk di sini pada pagi 

ini. 

391
 Dan saya percaya bahwa melalui kasih karunia Allah, saya tidak 

melukai perasaan siapa pun. Tetapi saya sedang memperjelas diri saya. 
Nah, jika anda percaya kepada hal yang sama yang sudah saya katakan 

pada pagi ini, tidak maukah anda berdiri dengan cara yang sama? Tentu 
anda mau. 

Mari kita menundukkan kepala kita sebentar. 

392
 Bapa surgawi yang mulia, kami bukan mencoba untuk menutup 

pertemuan ini tetapi hanya menghentikan untuk beristirahat sejenak. Dan 
sekarang, kiranya benih-benih yang sudah ditaburkan pada pagi ini, 

kiranya mereka sudah jatuh ke tanah yang subur. Kiranya mereka 
menghasilkan dengan melimpah, Tuhan, melimpah dengan Hidup yang 
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Kekal. Nah, kami berdoa, Bapa, supaya benih-benih yang ditabur ini akan 

berbaring untuk menantikan hujan akhir itu turun. Menantikan . . . Mereka 

yang menantikan Tuhan, mereka akan diperbaharui kekuatan mereka. 
Yesaya 40:31 Tuhan, kiranya kami tidak mendahului Firman; tinggal dengan 

Firman. Kabulkanlah, Tuhan. Berkatilah kami sekarang. 

393
 Dan mereka yang pergi untuk makan, saya berdoa kiranya Engkau 

akan memberikan makan siang mereka, dan—dan berkatilah makanan 

mereka, dan berikan mereka kekuatan, dan bawalah mereka untuk kembali 

pada sore ini lebih awal. Tuhan, kiranya mereka akan duduk di dalam bait 
ini untuk menantikan. 

394
 Dan kiranya Engkau menolong saya ketika saya berdoa dan datang 

kembali. Saya berdoa kiranya Engkau berkenan mengurapi saya dengan 
urapan yang segar pada sore ini. Kabulkanlah itu, Tuhan, supaya saya 

menyampaikan apa yang saya percayai yang adalah FirmanMu kepada 

orang-orang. Kabulkanlah Bapa. 

395
 Saya berdoa kiranya Engkau berkenan memberkati gembala kami yang 

terkasih, Saudara Neville, saudara kami yang mulia, yang beberapa saat 

lagi akan masuk ke acara pembaptisan bersama dengan sekelompok 
orang. 

396
 Dan, Bapa, jika ada di sini pada pagi ini yang sudah dibaptis dengan 

cara yang lain selain dari pada baptisan Kristen di mana hambaMu yang 

besar, Paulus . . . Dan dia berkata bahwa dia memiliki Firman Allah di 
dalam dirinya, dan dia berkata, “Tetapi sekalipun kami atau pun seorang 

Malaikat, bahkan seorang Malaikat yang turun dari Surga sekalipun,” 

seperti Setan di dalam rupa Malaikat, “turun dan mengatakan sesuatu yang 
berbeda dari apa yang sudah Dia katakan, maka terkutuklah dia.” Galatia 1:8 

Bapa, kami tahu bahwa itu tertulis di Kitab Suci, dan saya berdoa, Bapa, 
kiranya itu—itu akan akan masuk ke dalam hati mereka di mana Paulus 

jugalah seorang yang telah membuat orang-orang itu yang belum dibaptis 
di dalam Nama Yesus Kristus bagi pengampunan dosa-dosa mereka, maka 

dialah orang yang memerintahkan mereka untuk dibaptis lagi. Kiranya itu 

sampai kepada orang-orang tersebut, Bapa. Kiranya mereka menyadari 
bahwa pelayanan baptisan ini berlangsung meningkat. 

397
 Kiranya mereka menyadari bahwa itu adalah kebenaran, tahu bahwa 

mereka tidak dapat menghasilkan satu perkataan pun yang ada di Kitab 
Suci untuk mendukung pemikiran trinitas tiga allah mereka . . . Bapa, 

tentunya kami percaya bahwa Engkau adalah trinitas dari pelayanan, Bapa, 

Anak, dan Roh Kudus. Tentunya kami sungguh percaya akan hal itu, 
Tuhan, tetapi tidak menjadikan Engkau tiga allah: menjadikan Engkau satu 

Allah yang menjalankan tiga pelayanan, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 
dan Nama Allah disebut Yesus Kristus. Nah, itulah Nama Bapa, Anak, Roh 
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Kudus. 
398
 Bapa, kiranya orang-orang ini memahaminya dan taat untuk menuju ke 

pembaptisan air itu bagi pengampunan dosa-dosa mereka. Dan kiranya 

beberapa kata tentang baptisan ini jatuh lebih mendalam ke dalam hati 
mereka masing-masing, sebab kami tidak tahu berapa banyak waktu lagi 

yang kami punyai, Bapa. Ini sudah semakin dekat. 
399
 Si musuh, sebagaimana kami harapkan untuk mengkhotbahkannya 

pada sore ini, bertumbuh lebih mendalam, setiap waktu semakin hebat. 
Semenjak mereka sudah menerima takhta itu; mereka sedang bergerak 

terus di dalamnya. Tuhan, kami melihatnya di setiap tangan. Bukan 
Komunis, Tuhan, kiranya orang-orang akan sanggup untuk memahami 

bahwa itu adalah faham Roma, ibu pelacur tua itu dan putri-putri 

pelacurnya; Wahyu 17:1-5 dan kami melihat mereka, Tuhan, datang dengan 
sebuah patung bagi si binatang itu dan di sinilah kami. 
400
 Allah Bapa, kasihanilah kami saat ini, dan biarlah kami semua masuk 

ke tempat yang aman itu, ke dalam bahtera itu dan siap bagi hujan akhir 
itu. Kami memintanya di dalam Nama Yesus. Amin. 
401
 Nah, bagi anda yang ada di dalam gedung ini, sekarang, jika anda mau 

keluar untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan, tidak apa-apa. Dan jika 

anda ingin—dan kemudian kembali lagi . . . Segeralah masuk kemari 
secepatnya sesudah kebaktian ini. 
402
 Nah, mari kita berdiri sejenak. Mari—mari kita berdiri bersama-sama. 

Berapa banyak yang percaya Firman Tuhan, angkatlah tangan anda. Amin. 

Oh, terima kasih Tuhan. “Oh, betapa saya mengasihi Yesus.” 

Oh, betapa aku mengasihi Yesus; 
403
 Tuhan Yesus, berkatilah saputangan-saputangan ini. Berikanlah kepada 

mereka, Tuhan, urapan Roh . . . ? . . . di dalam Nama Yesus. 
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